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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Σάµου έχοντας υπόψη:
1) Την ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία και των υπ’ αριθµ. 275/Α4 τροπολογία του Νόµου
2) Το Καταστατικό της.
3) Τους Κανόνες Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου και τον Κανονισµό Αγώνων Ποδοσφαίρου
(ΚΑΠ) Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων, όπως αυτοί ισχύουν σήµερα.
4) Την

απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της από 07/08/2020 και κατόπιν της

διαµορφωθείσας κατάστασης, αποφάσισε να κάνει χρήση του δικαιώµατος της , όπως
ρητά αυτό αναφέρεται στο άρθρο 25 παρ. 2 της από 19/08/20 εκδοθείσης
Προκήρυξης του Πρωταθλήµατος της ΕΠΣ Σάµου. Κατόπιν τούτου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Τους αγώνες Πρωταθλήµατος περιόδου 2020-2021 σε µια κατηγορία µεταξύ όλων
των Σωµατείων της δυνάµεως µας, σε σύνολο δέκα έξι (16) :
ΑΡΘΡΟ 1ο – Σωµατεία που έχουν δικαίωµα συµµετοχής (άρθρο 4. ΚΑΠ/ΕΠΟ).
Δικαίωµα συµµετοχής έχουν τα παρακάτω Σωµατεία υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν
εξοφλήσει τυχόν χρηµατικές οφειλές προς ΕΠΟ – ΕΠΣ µέχρι και την υποβολή Δήλωσης
Συµµετοχής, η οποία δεν θα γίνει δεκτή αν δεν υπάρχει η εν λόγω προϋπόθεση :
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

3

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΑΘΥΛΛΟΥ ΠΑΝΣΑΜΙΑΚΟΥ
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ

5

ΠΑΝΙΚΑΡΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΙΚΑΡΟΣ
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΗΣ
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ

10 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΙΛΑΨ
11 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΑΡΙΑΣ
12 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΣ ΠΑΝΣΑΜΙΑΚΟΣ
13 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
14 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΟΥ
15 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧ ΘΕΤ ΕΠ/ΜΩΝ
16 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ Ο ΦΟΙΝΙΞ

ΑΡΘΡΟ 2ο – Σύστηµα διεξαγωγής του Πρωτ/τος – Προβιβασµός - Υποβιβασµός
1. Το Πρωτάθληµα θα διεξαχθεί σε δύο (2) οµίλους που θα συγκροτηθούν µε δηµόσια
κλήρωση που θα διενεργήσει η διοργανώτρια ανάλογα µε τις δηλώσεις συµµέτοχης
µε βαθµολογικά και γεωγραφικά κριτήρια , µε δύο (2) γύρους κατά τους οποίους κάθε
Σωµατείο θα αγωνισθεί µε όλα τα υπόλοιπα µε έναν (1) αγώνα στην έδρα του και έναν
(1) αγώνα στην έδρα του καθενός.
2. Οι δύο (2) όµιλοι θα καταρτιστούν ως εξής : Οι επικεφαλείς των δύο οµίλων θα
οριστούν κατόπιν κλήρωσης µεταξύ των σωµατείων που τερµάτισαν στην δεύτερη και
Τρίτη θέση του απερχόµενου πρωταθλήµατος της Α Κατηγορίας . Επίσης κατόπιν

2

3

κλήρωσης θα τοποθετηθούν από δύο (2) σε κάθε όµιλο οι τέσσερις (4) οµάδες της
Ικαρίας και των Φούρνων .
3. Το πρώτο Σωµατείο του Τελικού Βαθµολογικού πίνακα σε καθένα από τους δύο (2)
οµίλους θα αγωνιστούν σε ένα µονό αγώνα κατάταξης για την ανάδειξη του
Πρωταθλητή της ΕΠΣ Σάµου 2020 – 2021, ο οποίος θα έχει δικαίωµα διεκδίκησης
της ανόδου του στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία βάσει των Προκηρύξεων της ΕΠΟ. Ο
Τελικός θα διεξαχθεί σε ουδέτερή έδρα . Θα διενεργηθεί κλήρωση προκειµένου να
ορισθεί η γηπεδούχος οµάδα.
4. Στην περίπτωση που τα σωµατεία που θα δηλώσουν συµµετοχή είναι δεκατέσσερα
(14), τότε θα διεξαχθεί αγώνας κατάταξης, µεταξύ των τρίτων από το τέλος , όπου το
ηττηµένο Σωµατείο µαζί µε τα δύο τελευταία Σωµατεία των Τελικών Βαθµολογικών
πινάκων των δύο οµίλων, συνολικά πέντε (5)σωµατεία θα δηµιουργήσουν την Β
κατηγορία της Ποδοσφαιρικής Περιόδου 2021-2022.
5. Στην περίπτωση που τα σωµατεία που θα δηλώσουν συµµετοχή είναι 15 τότε τα 6
τελευταία Σωµατεία των Τελικών Βαθµολογικών πινάκων των δύο οµίλων δηλαδή
τρία από κάθε όµιλο, θα δηµιουργήσουν την Β κατηγορία της Ποδοσφαιρικής
Περιόδου 2021-2022.
6. Τα υπόλοιπα θα δηµιουργήσουν την Α κατηγορία της Ποδοσφαιρικής Περιόδου
2021-2022.
7. Δικαίωµα Συµµετοχής σε ένα τουλάχιστον τµήµα Υποδοµής έχουν τα έξης Σωµατεία :
ΑΨΕΣΚ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ , ΑΠΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ , ΑΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ
,ΑΣ ΛΑΙΛΑΨ, ΑΠΣΦ ΣΧ ΘΕΤ ΕΠ/ΩΝ.
8. Υποχρέωση έχουν όλα τα υπόλοιπα σωµατεία.
9. Σε περίπτωση µη καθόδου του Τµήµατος Υποδοµής στο αντίστοιχο πρωτάθληµα που
θα έχει δηλώσει πέρα των κυρώσεων που προβλέπονται από τον ΚΑΠ θα επιβάλλεται
και χρηµατικό πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 3ο – Προκήρυξη (έννοια) .
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Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση-πρόταση προς τα Σωµατεία του 1ου Άρθρου , για
την κατάρτιση σύµβασης προσχώρησης µεταξύ της Ε.Π.Σ. Σάµου και αυτών µε σκοπό
τη συµµετοχή τους στο Πρωτάθληµα της περιόδου 2020–2021. Η εν λόγω Σύµβαση
συντελείται µε την αποδοχή της παρούσας. Αποδοχή αυτής µε επιφύλαξη έχει σαν
συνέπεια τις κυρώσεις του άρθρου 7 του ΚΑΠ/ ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 4ο – Δήλωση Συµµετοχής, Παράβολο –Ηµεροµηνία έναρξης.
1. Όλα τα παραπάνω Σωµατεία υποχρεούνται να υποβάλουν το αργότερο µέχρι την
Παρασκευή

04/09/20 στην ΕΠΣ Σάµου

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, όπως το

συνηµµένο στη παρούσα υπόδειγµα, σύµφωνα µε το άρθρο 7, του Κ.Α.Π. Η δήλωση
πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται µε το ποσό των 60,00.€, ως παράβολο συµµετοχής
καθώς επίσης και την ετήσια συνδροµή που αντιστοιχεί στο ποσό των

50,00€.

Ηµεροµηνία έναρξής των αγώνων ορίζεται η 26&27 Σεπτεµβρίου2020.
2. Η δήλωση συµµετοχής σηµαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
προκήρυξης και επιπλέον, κατατίθεται δήλωση σωµατείου περί αποδοχής του
Καταστατικού, των Κανονισµών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των
αποφάσεων της F.I.F.A, της U.E.F.A. και της ΕΠΟ.
Στο Συνυποσχετικό Διαιτησίας /Δήλωση Σωµατείου που επισυνάπτεται στην
παρούσα πρέπει να υπάρχει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του νόµιµου
εκπροσώπου.

ΑΡΘΡΟ 5ο – Γήπεδα - Έδρα Σωµατείου, Χρώµατα και Σύµβολα οµάδας.
1) Το Σωµατείο που θα δηλώσει συµµετοχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει µε τη Δήλωση
Συµµετοχής του στην ΕΠΣ Σάµου το Γήπεδο που θα χρησιµοποιήσει για τους αγώνες του
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 8 Κ.Α.Π /ΕΠΟ.

Για την έγκυρη

συµµετοχή

Σωµατείου σε ερασιτεχνικό Πρωτάθληµα πρέπει να δηλώνεται ένα γήπεδο ως κύρια έδρα.
Τα Σωµατεία όµως έχουν την δυνατότητα µε την δήλωση συµµετοχής να ορίσουν και ένα
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δεύτερο

ως εναλλακτική έδρα. Εάν, κατά την διάρκεια των αγώνων πρωταθλήµατος,

Σωµατείο από ενδεχόµενη αδυναµία (η οποία θα οφείλεται αποκλειστικά και µόνο σε
λόγους ακαταλληλότητας ή ανάκλησης άδεια λειτουργίας των γηπέδων – ή του γηπέδου
όταν- και θα διαπιστώνεται από την διοργανώτρια), δεν µπορεί να αγωνιστεί στην κύρια ή
την εναλλακτική έδρα που έχει δηλώσει, εχει την υποχρέωση να βρει άλλη εναλλακτική
έδρα και σε περίπτωση που δεν βρει, να δεχθεί, ως έδρα της, το γήπεδο που θα ορίσει η
κατά περίπτωση, διοργανώτρια.
2) Μαζί µε τη Δήλωση Συµµετοχής, το κάθε σωµατείο ξεχωριστά θα πρέπει να
καταθέσει παραχωρητήριο για τη χρήση του Γηπέδου που
αρµόδιος φορέας Διοίκησης

θα έχει εκδώσει ο

του ή το Σωµατείο στο οποίο ανήκει, πλην όσων το

δικαίωµα παραχώρησης έχει µεταβιβασθεί στην ΕΠΣ από τον αρµόδιο φορέα , για
όσο διαρκέσει αυτό. Στην περίπτωση που δεν έχουν αδειοδοτηθεί όλα τα γήπεδα και
µέχρι να αδειοδοτηθούν, η ΕΠΣ Σάµου έχει το δικαίωµα να ορίζει τις έδρες των
οµάδων αυτών σε αδειοδοτηµένα γήπεδα, µε την υποχρέωση να προσκοµίσουν
παραχωρητήριο τα Σωµατεία όταν αδειοδοτηθούν τα γήπεδα που θα έχουν δηλώσει
ως έδρα τους.
3) Τα γήπεδα των αγώνων για τα γηπεδούχα σωµατεία ορίζονται µε την προκήρυξη ή
µε έγγραφο της ΕΠΣΣ , αµέσως µόλις καταρτίζεται το πρόγραµµα των αγώνων.
Αλλαγή έδρας κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν µπορεί να γίνει κατόπιν αιτήµατος
των Σωµατείων. Επιτρέπεται αλλαγή έδρας µόνο λόγω ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας ή ανάκλησης της άδειας παραχώρησης του γηπέδου ( άρθρο 8, παρ. 11 γ
ΚΑΠ/ΕΠΟ)
4) Εάν για οποιοδήποτε λόγο πρόκειται να εκτελεσθούν έργα σε οποιοδήποτε Γήπεδο
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή άλλο αρµόδιο φορέα στη δικαιοδοσία των οποίων
υπάγεται το Γήπεδο, υποχρεωτικά δέκα (10) τουλάχιστον µέρες πριν θα πρέπει να
κατατεθεί στην αρµόδια επιτροπή της Ε.Π.Σ.Σάµου έγγραφο µε το οποίο θα
γνωστοποιείται και θα αποδεικνύεται

η έναρξη των έργων, η οποία και θα
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αποφασίσει για τα περαιτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας θα µαταιώνεται µε
υπαιτιότητα του γηπεδούχου Σωµατείου το οποίο θα υφίσταται τις προβλεπόµενες
κυρώσεις από τον ΚΑΠ/ΕΠΟ.
5) Όλα ανεξαιρέτως

τα Σωµατεία που διαθέτουν το ιδιόκτητο Γήπεδό τους , για

τους

αγώνες του Πρωτ/τος είτε των ίδιων είτε άλλων Σωµατείων, οφείλουν επι ποινή
απαραδέκτου της Δήλωσης Συµµετοχής, να επιτρέπουν τη χρησιµοποίηση των Γηπέδων
αυτών και των εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας.
6) Στη Δήλωση Συµµετοχής τα Σωµατεία υποχρεούται να δηλώσουν στην διοργανώτρια. τα
χρώµατα τους, καθώς επίσης και τις εναλλακτικές περιπτώσεις στις
ποδοσφαιριστών (φανέλες- παντελονάκια – κάλτσες).

στολές των

Η δήλωση αυτή γίνεται

συγχρόνως µε τη δήλωση συµµετοχής τους στο πρωτάθληµα (άρθρο 14 ΚΑΠ/ΕΠΟ.)
7) Σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα θα ισχύει η αρίθµηση στην εµφάνιση των
ποδοσφαιριστών από το ένα (1) έως το δεκαοκτώ (18)
ΑΡΘΡΟ 6ο – Πρόγραµµα αγώνων, Διάρκεια, Ηµέρα και Ώρα τέλεσης αγώνων
1. Για τους αγώνες θα εκδοθεί αγωνιστικό πρόγραµµα, ύστερα από δηµόσια κλήρωση που
θα γίνει από την Ε.Π.Σ. Σάµου. Οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις όµως µπορεί να διεξάγονται και τις υπόλοιπες ηµέρες για
ειδικούς λόγους και ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση της διοργανώτριας.
Τα σωµατεία

δεν έχουν δικαίωµα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα µε κοινή

συµφωνία τους.
Στη πρόσκληση θα ορίζεται η ηµ/νία διεξαγωγής των αγώνων, οι γηπεδούχες οµάδες,
τα γήπεδα των αγώνων και η ώρα έναρξής τους.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια µπορεί να αλλάξει την ώρα
έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούµενη να ειδοποιήσει
όλους τους ενδιαφερόµενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη έναρξη του. Το 24ωρο
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αρχίζει από την αποστολή της ειδοποίησης µε fax ή ηλεκτρονική αλληλογραφία,
από τη διοργανώτρια στους εµπλεκοµένους
Σε εξαιρετικές επίσης περιπτώσεις η διοργανώτρια ΕΠΣ µε απόφαση του
Προέδρου της δύναται, κατά την κρίση της,

να προβεί σε αναβολή

προγραµµατισµένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισµό για λόγους ανώτερης βίας
(πχ διακοπή συγκ/νιών, θεοµηνία, ακραία καιρικά φαινόµενα κλπ) ή για σπουδαίο
λόγο, ενηµερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόµενα Σωµατεία.
Σωµατείο που δεν µπορεί να πάρει µέρος σε αγώνα οποιασδήποτε διοργάνωσης
πρέπει να ειδοποιήσει αιτιολογηµένα µε έγγραφο της τη διοργανώτρια, πριν από
τέσσερις (4), τουλάχιστον ηµέρες, εκτός αν ειδοποιήθηκε, για την υποχρέωσή της
να αγωνιστεί σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των οκτώ (8)

ηµερών, οπότε η

ειδοποίηση αυτή πρέπει να γίνει πριν από τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες.
2. Η διάρκεια όλων των αγώνων πρωταθληµάτων θα είναι ενενήντα (90) λεπτά της ώρας ,
σε δύο (2) ηµίχρονα από σαράντα πέντε (45) λεπτά το καθένα .Η διάρκεια της ανάπαυλας
(ηµίχρονο) δεν θα ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) λεπτά.
ΑΡΘΡΟ 7ο – Τήρηση Τάξεως –Υποχρεώσεις γηπεδούχων οµάδων.
1) Η πρόληψη και η καταστολή των εκδηλώσεων που δυσφηµούν το άθληµα και
διεγείρουν το φίλαθλο κοινό, είναι υποχρέωση όλων γενικά των Σωµατείων. Ειδικότερα
όµως τα γηπεδούχα Σωµατεία είναι υποχρεωµένα να παίρνουν έγκαιρα τα απαραίτητα
µέτρα για την αποτελεσµατική πρόληψη και καταστολή επεισοδίων, από πρόσωπα που
συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µαζί τους µε τις σχέσεις που προβλέπουν τα σχετικά
άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ και να φροντίζουν για την διεξαγωγή των αγώνων
σε κλίµα τάξης και ασφάλειας.
2) Επίσης τα γηπεδούχα Σωµατεία

έχουν την ευθύνη για την επάρκεια-

καταλληλότητα των Γηπέδων τους, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 8, 9
&10 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ.
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3) Η γηπεδούχος οµάδα έχει ακόµη την υποχρέωση για την παρουσία στο γήπεδο
γιατρού, Σε όλους τους αγώνες, των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων
ανδρών, Κυπέλλου και πρωταθληµάτων υποδοµής, είναι υποχρεωτική, ευθύνη της
γηπεδούχου οµάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα.
Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής απόφοιτος ΤΕΙ είτε
διασώστης, του ΕΚΑΒ για να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει αιφνίδια και
επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που µπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό
αγώνα. Σε αντίθετη

περίπτωση που δεν θα υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί

καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται µε υπαιτιότητα της
γηπεδούχο οµάδας η οποία χάνει τον αγώνα µε τέρµατα 0 – 3 και της επιβάλλεται
χρηµατική ποινή (τριακόσιων) 300 ευρώ . Ο δε διαιτητής είναι υποχρεωµένος να
µην διεξάγει των αγώνα και

να αναγράψει στο Φ.Α. την περίπτωση απουσίας

γιατρού. Σε αντίθετη περίπτωση ο διαιτητής παραπέµπεται σε πειθαρχικό έλεγχο.
4) Τα γηπεδούχα σωµατεία έχουν την υποχρέωση να προσκοµίζουν στον Διαιτητή
πριν την έναρξη του αγώνα την άδεια διεξαγωγής του. Σε περίπτωση µη
προσκόµισης της, ο αγώνας δεν θα τελείται και θα

κατακυρώνεται στην

φιλοξενούµενη οµάδα το αποτέλεσµά του .

AΡΘΡΟ 8Ο – Παρατηρητής αγώνα.
Σε κάθε αγώνα ορίζεται εκπρόσωπος της διοργανώτριας ως Παρατηρητής Αγώνα, που
ασκεί τις αρµοδιότητες σύµφωνα µε τον Κανονισµό Παρατηρητών Αγώνων Ερασιτεχνικών
Πρωταθληµάτων και Κυπέλλου.
ΆΡΘΡΟ 9Ο - Διαιτητές Αγώνων (άρθρο 12 ΚΑΠ/ΕΠΟ).
1) Ο ορισµός των Διαιτητών και των Βοηθών Διαιτητών των αγώνων, θα γίνεται
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Διαιτησίας Ε.Π.Ο. από το αρµόδιο Τοπικό Όργανο
Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Σάµου και από τους Πίνακες Διαιτητών της.
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2) Εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ή εάν ο διαιτητής, µετά την
έναρξη του αγώνα, ασθενήσει ή τραυµατισθεί και αδυνατεί να συνεχίσει τον
αγώνα, χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζόµενων οµάδων, των παραγόντων ή των
φιλάθλων του, τότε ο αγώνας θα αρχίσει στην πρώτη περίπτωση και θα
συνεχιστεί στην δεύτερη, ενώ καθήκοντα διαιτητή θα αναλάβει ο αναπληρωτής
του διαιτητή, εφόσον είχε ορισθεί τέτοιος και αν όχι , τότε εκείνος από τους
βοηθούς διαιτητές ο αξιολογηµένος να αγωνίζεται σαν διαιτητής ή βοηθός σε
µεγαλύτερη κατηγορία , σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε νέα ισότητα ο
πρεσβύτερος σε ηλικία.
Εάν δεν προσέλθει ούτε ο διαιτητής που έχει ορισθεί, ούτε ο αναπληρωτής του (αν
έχει ορισθεί) , ούτε οι βοηθοί διαιτητών, τότε ο αγώνες µαταιώνεται χωρίς ευθύνη των
οµάδων και επαναορίζεται από την διοργανώτρια σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον
ΚΑΠ.
Η µη προσέλευση των διαιτητών θεωρείται διαιτητικό παράπτωµα σύµφωνα µε το
άρθρο 73 του Κανονισµού διαιτησίας και στους διαιτητές που δεν προσήλθαν
αδικαιολόγητα επιβάλλεται η ποινή αποκλεισµού από συµµετοχή σε αγώνες
ποδοσφαίρου µέχρι έξι (6) µήνες.
3) Τα έξοδα διαιτησίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου
καταβάλλονται υποχρεωτικά

τα γηπεδούχα σωµατεία και

πριν την έναρξη του αγώνα από την υπόχρεη

γηπεδούχο οµάδα. Σε περίπτωση µη εξόφλησης του συνόλου της δαπάνης
διαιτησίας (αποζηµίωση – έξοδα µετακίνησης και διαµονής) ο Διαιτητής δεν
διεξάγει τον αγώνα και αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης οµάδας µε
τέρµατα 0 – 3 και η γηπεδούχος οµάδα τιµωρείται ως ακολούθως : µε χρηµατική
ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ για τα τοπικά πρωταθλήµατα , επί πλέον µέχρι την
εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηµατικής ποινής στην διοργανώτρια
δεν ορίζονται οι αγώνες της οµάδας αυτής και κατακυρώνονται υπέρ της
αντίπαλης οµάδας.
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4) α) Οι αγώνες είναι δυνατόν να διεξάγονται µε ένα Διαιτητή και ένα Βοηθό
Διαιτητή ή και µόνο µε ένα Διαιτητή, ανάλογα µε την κρισιµότητα του κάθε
αγώνα και κατά την κρίση της διοργανώτριας.
β) Εφόσον υπάρχει

µερική ή ολική αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο, ή

εφόσον ο αριθµός των εν ενεργεία Διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων
των αγώνων του προγράµµατος, το Δ.Σ της Ε.Π.Σ. Σάµου δύναται να ζητήσει τον
ορισµό διαιτητών , από οποιαδήποτε άλλη Ε.Π.Σ., για την κάλυψη όλων ή
ορισµένου αριθµού αγώνων . Σε περίπτωση άρνησης των Ε.Δ. των άλλων Ε.Π.Σ.
να ορίσουν διαιτητές , τον ορισµό διενεργεί υποχρεωτικά η Κεντρική Επιτροπή
Διαιτησίας της Ε.Π.Ο. (ΚΕΔ/ΕΠΟ)
ΑΡΘΡΟ 10ο – Περιπτώσεις απαγόρευσης συµµετοχής ποδοσφαιριστών σε αγώνες
(άρθρο 19 ΚΑΠ/ΕΠΟ )– Ειδικές υποχρεώσεις Σωµατείων για συµµετοχή ποδ/στων
τους στους αγώνες).
1) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί εντός 24ώρου σε δύο αγώνες του
Σωµατείου που ανήκει. Ο υπολογισµός του 24ώρου

αρχίζει από το τελευταίο

λεπτό συµµετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να
συµπληρώνεται πριν την έναρξη του δευτέρου αγώνα. Παράβαση της διάταξης
αυτής συνιστά αντικανονική συµµετοχή και τιµωρείται µε απώλεια του δεύτερου
αγώνα και τις λοιπές ποινές του άρθρου 23 του παρόντος, αν υποβληθεί ένσταση
αντικανονικής συµµετοχής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του ΚΑΠ/ΕΠΟ
ύστερα από απόφαση του αρµόδιου οργάνου της ΕΠΣ Σάµου.
2) Απαγορεύεται η συµµετοχή γυναικών σε αγώνες που οι διαγωνιζόµενες οµάδες
συγκροτούνται από άνδρες, καθώς και το αντίστροφο.
3) Απαγορεύεται η συµµετοχή σε οµάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει
συµπληρώσει το 14Ο έτος της ηλικίας του . Ο προσδιορισµός της ηλικίας των 14
ετών των

ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το δικαίωµα να αγωνίζονται σε

αντρικές οµάδες

νοείται η ηµερολογιακή συµπλήρωση των 14 ετών από την

ηµέρα των γενεθλίων του και µετά. Ο διαιτητής υποχρεούται να µην επιτρέπει την
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συµµετοχή του. Εάν όµως παρά ταύτα ο ποδ/στης µετάσχει στον αγώνα θεωρείται
αντικανονική η συµµετοχή του. Ο διαιτητής τιµωρείται από το αρµόδιο τµήµα µε
ποινή απαγόρευσης διαιτησίας αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον µήνες.
4) Ένας ποδοσφαιριστής µπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το
γεγονός ότι έχει αποκτήσει δίπλωµα ή διπλώµατα προπονητή ΕΠΟ/ UEFA
οποιασδήποτε κατηγορίας .
5) Ένας Ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA
ή έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόµατα να
έχει δικαίωµα να αγωνίζεται . Η συµµετοχή του θεωρείται αντικανονική
συµµετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισµούς της ΕΠΟ προβλεπόµενες ποινές
για τον ίδιο και το σωµατείο (άρθρο 13 Κανονισµός Προπονητών .
6) Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFA
ανεξαρτήτως εάν αυτή έχει λήξει ή βρίσκεται εν ισχύ, εφόσον επιθυµεί να
αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέσει την ταυτότητα αυτή στην ΕΠΟ τουλάχιστον
δέκα (10) ηµέρες πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην
οποία θέλει να αγωνισθεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση µε την οποία θα
δηλώνει ότι αυτή την αγνωστική περίοδο

επιθυµεί να αγωνιστεί ως

ποδοσφαιριστής . Μετά από την ενέργεια αυτή δεν έχει δικαίωµα να εργαστεί ως
προπονητής καθ’ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
7) Ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά ανωτέρω παράγραφο
δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται κατ’ εξαίρεση να απασχολείται
ως προπονητής στα τµήµατα υποδοµών του σωµατείου στο οποίο αγωνίζεται, οπότε σε
αυτή την περίπτωση δεν επιβάλλεται να καταθέσει την ταυτότητα του.
8) Προπονητής µε δίπλωµα UEFA/ΕΠΟ και ταυτότητα τριετίας µπορεί να εργαστεί σε
οµάδα κατηγορίας που έχει αντίστοιχο το δίπλωµα του και ταυτόχρονα να είναι
ποδοσφαιριστής σε οµάδα futsal
9) Απαγορεύεται η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους ή και στα αποδυτήρια κάθε
τιµωρηθέντος

προσώπου (παράγοντα, εφόρου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή

11

12

κ.λ.π). Απαγορεύεται επίσης η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η
στον αγώνα

ως ποδοσφαιριστή

συµµετοχή

φυσικού προσώπου που έχει τιµωρηθεί µε

οποιαδήποτε ιδιότητα ( παράγοντα, εφόρου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή κ.λ.π).
Η υπαίτια οµάδα και ο αξιωµατούχος αγώνα τιµωρούνται

µε τις ποινές που

προβλέπονται στο άρθρο 11 του Π.Κ.).

10)Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή ερασιτεχνικού Σωµατείου να αγωνισθεί στην οµάδα
του για µια αγωνιστική εφ’ όσον κλήθηκε εγγράφως σε εκδήλωση κοινωνικού
χαρακτήρα από την διοργανώτρια και δεν προσήλθε αδικαιολόγητα. Σε περίπτωση που
θα αγωνισθεί η συµµετοχή είναι αντικανονική.
11)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) 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, αλλιώς η συµµετοχή είναι
αντικανονική. (άρθρο19 παρ. 12 ΚΑΠ/ΕΠΟ)
12)Τα Σωµατεία Α΄ Κατηγορίας υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων
τους να χρησιµοποιούν τουλάχιστον ένα (1) ποδοσφαιριστή στην 11άδα τους , που
να έχει γεννηθεί από το έτος 2001 και µετά και να έχει δικαίωµα να αγωνίζεται σε
ελληνικές εθνικές οµάδες (βάσει άρθρου 19, παρ.14 ΚΑΠ 2019-20).
13)Για τον προσδιορισµό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών ως ηµεροµηνία γέννησης
τους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης τους ( άρθρο 19 παρ. 11β)
14)Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε αγώνες του σωµατείου που
ανήκει, εφόσον δεν έχει προβεί σε έγκαιρη και νοµότυπη δήλωση συναίνεσης της
επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων.
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15)Διαιτητές εν ενεργεία ή µη δεν έχουν δικαίωµα να µετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε
αγώνες, τυχόν δε συµµετοχή τους είναι αντικανονική και προκαλεί τις
προβλεπόµενες από τον παρόντα Κανονισµό κυρώσεις σε περιπτώσεις ένστασης.
16) Η παράβαση

των απαγορεύσεων των παραπάνω περιπτώσεων συνιστά

αντικανονική συµµετοχή και σε περίπτωση ένστασης ή υπαίτια οµάδα τιµωρείται
µε απώλεια του αγώνα . Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης οµάδας µε
βαθµούς τρεις (3) και τέρµατα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσµα ευνοεί την αντίπαλη
οµάδα, της αφαιρούνται τρεις (-3) βαθµοί από το πίνακα την βαθµολογίας του
τρέχοντος πρωταθλήµατος και της επιβάλλεται χρηµατική ποινή.
17) Ο έλεγχος ανήκει στο διαιτητή του αγώνα ο οποίος υποχρεούται να απαγορεύει τη
συµµετοχή ποδοσφαιριστών για όλες τις ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης
συµµετοχής . Σε περίπτωση άρνησης ή πληµµελούς ελέγχου εκ µέρους του
διαιτητή τότε αυτός τιµωρείται µε την ποινή του µη ορισµού του σε αγώνες για
διάστηµα δύο (2) µηνών.
18)Όπου αναφέρεται «συµµετοχή ποδοσφαιριστή », εννοείται η αγωνιστική
συµµετοχή του στον αγώνα και όχι απλά η αναγραφή του

στο Φ.Α (άρθρο 19

παρ.16)
ΑΡΘΡΟ 11ο Γιατροί – Προπονητές – Παράγοντες Οµάδων – Δηµοσιογράφοι
(άρθρα 16, 18&29 ΚΑΠ/ΕΠΟ).
Μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη επιτρέπεται βάσει
καταστάσεων που παραδίδουν τα διαγωνιζόµενα Σωµατεία, να εισέρχονται και να
παραµένουν εφόσον επιδείξουν την ταυτότητά τους αστυνοµική ή επαγγελµατική ή το
Δελτίο Πιστοποίησης της ΕΠΣ Σάµου µόνο τα εξής πρόσωπα:
α) Ο γιατρός, σε όλους τους αγώνες, των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων
ανδρών, κυπέλλου και πρωταθληµάτων υποδοµής, είναι υποχρεωτική, ευθύνη της
γηπεδούχου οµάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα γιατρού αγώνα.
Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής απόφοιτος ΤΕΙ είτε
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διασώστης ΕΚΑΒ . Το πρόσωπο δε αυτό, θα πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητα του
είτε µε την παρουσίαση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλµατος είτε µε την παρουσίαση
σφραγίδας, είτε επαγγελµατικής ταυτότητας εν ισχύ. Σε αντίθετη περίπτωση που δεν
θα υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας
δεν διεξάγεται µε υπαιτιότητα της γηπεδούχο οµάδας η οποία χάνει τον αγώνα µε
τέρµατα 0 – 3 και της επιβάλλεται χρηµατική ποινή (τριακόσιων) 300 ευρώ . Ο δε
διαιτητής είναι υποχρεωµένος να µην διεξάγει των αγώνα και να αναγράψει στο Φ.Α.
την περίπτωση απουσίας γιατρού. Σε αντίθετη περίπτωση

ο διαιτητής

παραπέµπεται σε πειθαρχικό έλεγχο.
β) Οι προπονητές των Σωµατείων θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχοι
διπλώµατος UEFA C και άνω, ταυτότητας UEFA τριετούς διάρκειας σε ισχύ και να
κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδεται από την ΕΠΣ Σάµου µε
παράβολο 75,00€
γ) Ένας εκπρόσωπος του κάθε σωµατείου ο οποίος πρέπει να είναι υποχρεωτικά µέλος
του Δ.Σ. που µε απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα κοινοποιείται εγγράφως στην ΕΠΣ
Σάµου, έχει αναλάβει ανάλογα καθήκοντα . Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν έχει
αυτή την ιδιότητα, το υπεύθυνο Σωµατείο θα τιµωρείται µε διακόσια (200)€ πρόστιµο. Σε
περίπτωση δε υποτροπής το πρόστιµο θα διπλασιάζεται.

γ) Ο φυσικοθεραπευτής της

κάθε οµάδας δ) Ο προπονητής κάθε οµάδας και ο τυχόν βοηθός του, εφ’ όσον
κατέχουν Δελτίο πιστοποίησης

προπονητή. Οι γιατροί , Φυσικοθεραπευτές και οι

νοσηλευτές θα πρέπει να αποδεικνύουν την ιδιότητα τους , µε την επίδειξη
επαγγελµατικής ταυτότητας και σφραγίδας.
δ) Δηµοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ, εφόσον επιδεικνύουν στον Παρατηρητή ή στον
Διαιτητή του αγώνα πιστοποίηση την οποία θα εκδίδει η ΕΠΣ Σάµου έπειτα από
αίτησή τους πριν από την έναρξη της διοργάνωσης . Η αποµάκρυνση κάθε άλλου
είναι ευθύνη του γηπεδούχου σωµατείου. Για την τήρηση των προαναφερθέντων
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υπεύθυνοι είναι οι Διαιτητές – Βοηθοί οι οποίοι θα ελέγχονται Πειθαρχικά για την
τήρησή τους. Η αποµάκρυνση κάθε άλλου είναι ευθύνη του γηπεδούχου σωµατείου.
Υπεύθυνος για την τήρηση των ανωτέρων είναι ο διαιτητής του αγώνα Σε αντίθετη
περίπτωση ο διαιτητής παραπέµπεται σε πειθαρχικό έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 12ο – Μη τέλεση-διακοπή-αναβολή αγώνων (άρθρο 21 του ΚΑΠ/ ΕΠΟ)Αδυναµία συµµετοχής (άρθρο 17 του ΚΑΠ/ΕΠΟ).
1) Αγώνας που δεν τελέσθηκε, χωρίς να ευθύνονται οι 2 (δύο) οµάδες, επανορίζεται
υποχρεωτικά µέσα σε χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοση της
απόφασης.
2) Αγώνας που αναβάλλεται εξ αιτίας των καιρικών συνθηκών ή λόγω διακοπής
συγκοινωνιών, επανορίζεται µε απόφαση της διοργανώτριας η οποία παίρνει υπόψη της,
επίσηµες βεβαιώσεις των αρµοδίων κατά περίπτωση Δηµόσιων Υπηρεσιών και εφόσον
κρίνει δικαιολογηµένη την αδυναµία καθόδου των οµάδων λόγω ανωτέρας βίας, από την
οποία είναι αδύνατη η έγκαιρη προσέλευσή τους στο γήπεδο.
ΑΡΘΡΟ 13ο – Δελτίο – Κάρτα Υγείας Δελτίο Πιστοποίησης .
Η συµµετοχή των ποδοσφαιριστών στους αγώνες επιτρέπεται σύµφωνα µε τα άρθρα 18
και 19 του Κ.Α.Π./ΕΠΟ.
1) Οι οµάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν µαζί τους και να
παραδίδουν στο

διαιτητή :

α) Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των ποδοσφαιριστών που εκδίδονται σύµφωνα µε
τον Κανονισµό Εγγραφών, Μεταγραφών και Αποδεσµεύσεων της Ε.Π.Ο.
β) Τις κάρτες υγείας των (αγωνιζόµενων) ποδοσφαιριστών εν ισχύ.
Η κάρτα υγείας ενός ποδοσφαιριστή θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του
ποδοσφαιριστή, θα φέρει την απαιτούµενη ιατρική θεώρηση και τη βεβαίωση ότι
ο κάτοχος αυτής είναι απόλυτα υγιής και ικανός να αγωνίζεται σε αγώνες της
οµάδας του. Η κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή ισχύει για ένα έτος από τη θεώρηση
της, η οποία γίνεται από καρδιολόγο, εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ.9 του άρθρου 33 του Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του
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Ν4479/17 (φεκ94Α /2017) και την υπ’ αριθµ386611/15976/1417/1517/152/13-8-18
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Αθλητισµού
και πρέπει να ισχύει κατά την ηµέρα τέλεσης του αγώνα.
Για την νοµότυπη συµµετοχή των ποδοσφαιριστών σε έναν αγώνα αρκεί η
προσκόµιση στον διαιτητή του της κάρτας Υγείας Αθλητή. Η κάρτα υγείας
αθλητή εν ισχύ αποτελεί το µόνο αποδεικτικό µέσο σε περίπτωση υποβολής
ενστάσεων για τυχόν αντικανονική συµµετοχή ποδοσφαιριστών. Η µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών
είναι
απαράδεκτη.
γ) Δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή προπονητών
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσία στο πάγκο ενός προπονητή της κάθε
οµάδας αποτελεί η έκδοση δελτίου πιστοποίησης, όπως προβλέπεται στον οικείο
κανονισµό προπονητών. Ο διαιτητής υποχρεωτικά ελέγχει πριν από την έναρξη του
αγώνα και κατά την εκ µέρους του συµπλήρωση του Φ.Α., το δελτίο πιστοποίησης των
προπονητών. Το δελτίο πιστοποιήσης εκδίδεται µια φορά το χρόνο εκτός εάν ο
προπονητής αλλάξει οµάδα.
2) Ο Διαιτητής έχει την υποχρέωση να ζητήσει τα δελτία των διαγωνιζόµενων
ποδοσφαιριστών µέχρι την υπογραφή του Φ.Α. για να ελέγξει µόνο για την περίπτωση
διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας µε έγγραφο αίτηµα οµάδας.
3) Απαγορεύεται η συµµετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Πρωταθλήµατος
χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ο δε Διαιτητής
υποχρεούται να απαγορεύσει τη συµµετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστής συµµετάσχει
στον αγώνα, η συµµετοχή του θεωρείται αντικανονική και η υπαίτια οµάδα σε
περίπτωση ένστασης υφίσταται τις προβλεπόµενες για τη περίπτωση κυρώσεις.
4) Απαγορεύεται επίσης η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια του
προπονητή που δεν παρέδωσε το δελτίο πιστοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 14ο – Προσέλευση οµάδων – Μπάλες – Φαρµακευτικό υλικό - Φύλλο Αγώνα
Άδεια Αγώνα (άρθρο 15 , 16 του ΚΑΠ/ΕΠΟ)
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1) Κάθε οµάδα υποχρεούται να προσέρχεται στο Γήπεδο τουλάχιστο µία (1) ώρα πριν από
την καθορισµένη ώρα έναρξης του αγώνα, ανεξάρτητα από τυχόν επικρατούσες δυσµενείς
καιρικές συνθήκες, ώστε να είναι έτοιµη να αγωνιστεί πέντε (5) τουλάχιστον λεπτά πριν
την προκαθορισµένη ώρα έναρξης του αγώνα
2) Κάθε οµάδα υποχρεούται να προσκοµίζει στο Γήπεδο τουλάχιστο τέσσερις (4)
µπάλες όταν είναι γηπεδούχος, και τουλάχιστο δύο ( 2) µπάλες όταν είναι
φιλοξενούµενη.
3) Κάθε οµάδα υποχρεούται να είναι εφοδιασµένη µε το κατάλληλο φαρµακευτικό και
ιατρικό υλικό(ψαλίδι, ψυκτικά, γάζες, επίδεσµοι κλπ) .Ειδικά η γηπεδούχος οµάδα
υποχρεούται να µεριµνά ώστε να υπάρχει φορείο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα για
τη µεταφορά τυχόν τραυµατιζόµενων ποδοσφαιριστών. Το φορείο πρέπει να είναι
τοποθετηµένο σε εµφανές σηµείο των αποδυτηρίων. Ο έλεγχος και η πιστή εφαρµογή
των ανωτέρω είναι υποχρέωση και ευθύνη του Διαιτητή.
4) Το Φύλλο Αγώνα συντάσσεται από τον Διαιτητή του αγώνα σε τέσσερα (4) αντίγραφα,
µε στυλό διαρκείας ή µελάνης

και περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα από το άρθρο 15

Κ.Α.Π/ΕΠΟ. στοιχεία, τα ονοµατεπώνυµα των τραυµατιζοµένων ποδοσφαιριστών,

τη

χρονική στιγµή του τραυµατισµού τους, τις ποινές, τις αντικαταστάσεις ποδ/στών και
κάθε άλλο περιστατικό που ενδιαφέρει.
ΑΡΘΡΟ 15ο – Αδυναµία συµµετοχής οµάδας σε αγώνες – Υποβιβασµός λόγω αρνητικής
βαθµολογίας (άρθρα 17 του ΚΑΠ/ΕΠΟ).
1. Σωµατείο που δεν κατέρχεται ν’ αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή
παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο µε λιγότερους από εννέα (9) ποδοσφαιριστές για
την έναρξή του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε
σχετικής δαπάνης, τιµωρείται µε απώλεια του αγώνα µε τέρµατα 0 – 3 και µε χρηµατική
ποινή τετρακόσιων (400) ευρώ. Η ποινή αυτή επιβάλλεται για κάθε αγώνα που το
σωµατείο δεν παρουσιάζεται κανονικά, παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το
πρωτάθληµα µέχρι τρεις (3) αγώνες σε κάθε πρωτάθληµα. Οι αγώνες που δεν
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διεξάγονται λόγω παραίτησης ή µη καθόδου ενός σωµατείου

προσµετρούνται

κανονικά για την έκτιση των ποινών των ποδοσφαιριστών, των αξιωµατούχων του
αντιπάλου σωµατείου, όπως και της ίδιας της αντιπάλου (πχ ποινή κεκλεισµένων των
θυρών).
2. Σωµατείο που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από τρεις (3) αγώνες της ίδιας
διοργάνωσης αποβάλλεται µε απόφαση µε απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της
διοργανώτριας και υποβιβάζεται στην αµέσως κατηγορία.
3. Από τις παραπάνω κυρώσεις απαλλάσσεται το σωµατείο που δηλώνει αδυναµία
συµµετοχής σε αγώνα εφ’οσον αυτή οφείλεται σε ανώτερη βία. Ως ανώτερη βία
νοείται, ενδεικτικά η διακοπή των συγκοινωνιών (σιδηροδροµική, ακτοπλοϊκή,
αεροπορική κλπ) από οποιαδήποτε αιτία από την οποία είναι αδύνατη ή έγκαιρη
προσέλευση στο γήπεδο του σωµατείου.
4.

. Σωµατείο που δηλώνει εµπρόθεσµα αδυναµία συµµετοχής σε αγώνα, η οποία δεν
κρίνεται δικαιολογηµένη από την διοργανώτρια ή σωµατείο που αρνείται να αγωνιστεί
στην έδρα αντιπάλου της , ή οποία όµως έχει µετακινηθεί για τον αγώνα του πρώτου
γύρου , εκτός από τις ποινές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποχρεούται να
καταβάλλει – κατά περίπτωση- αποζηµίωση που καθορίζεται µε απόφαση της
διοργανώτριας τόσο στο αντίπαλο σωµατείο όσο και στην διοργανώτρια του
πρωταθλήµατος . Οµάδα που δεν δηλώνει εγκαίρως την αδυναµία συµµετοχής της
στον αγώνα , εις τρόπον ώστε να µετακινηθεί ασκόπως η αντίπαλη οµάδα και οι
διαιτητές του αγώνα τιµωρείται εκτός των λοιπών µια µε χρηµατική ποινή
πεντακόσιων (500,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 16ο – Βαθµολογία- Βαθµολογική κατάταξη οµάδων (άρθρο 20 του ΚΑΠ/ΕΠΟ).
1) Η βαθµολογία των αγώνων γίνεται ως εξής: ΝΙΚΗ-βαθµοί 3, ΙΣΟΠΑΛΙΑ–βαθµός 1,
ΉΤΤΑ–βαθµοί 0
2) Η βαθµολογία των αγώνων τηρείται από την διοργανώτρια σε ειδικούς πίνακες.
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ΑΡΘΡΟ 17ο – Πειθαρχικός έλεγχος.
Ο πειθαρχικός έλεγχος των Σωµατείων, παραγόντων και ποδοσφαιριστών γίνεται µε
βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π/ ΕΠΟ .του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ και του
Καταστατικού της Ε.Π.Σ Σάµου και ασκείται:
α) Σε πρώτο βαθµό από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΣ και σε περίπτωση µη
λειτουργίας της από το Δ.Σ. αυτής.
β) Σε δεύτερο βαθµό από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 18ο – Υποβολή ενστάσεων (άρθρο 23 ΚΑΠ/ΕΠΟ).
1) Τα διαγωνιζόµενα Σωµατεία έχουν το δικαίωµα να ασκήσουν ένσταση για όσες
περιπτώσεις τούτο προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Α.Π./ΕΠΟ (Άρθρο 23 κ.λ.π.)
2) Η ένσταση υποβάλλεται είτε επί του Φ.Α. µε ειδική καταχώρηση του Αρχηγού της
ενιστάµενης οµάδας είτε µε εµπρόθεσµη υποβολή στη διοργανώτρια συστηµένης
επιστολής ή µε αποδεικτικό επίδοσης και υποχρεωτικά και µε ΦΑΞ
3) Η ένσταση δεν ανακαλείται για κανένα λόγο και συζητείται υποχρεωτικά, έστω και αν
το ενιστάµενο Σωµατείο δηλώσει εγγράφως ότι παραιτείται από την παραπέρα
συζήτηση αυτής.
4) Για τις ενστάσεις που υποχρεωτικά καταχωρούνται στο Φ.Α. δηλαδή αντικανονικού
ορισµού διαιτητών, αντικανονικότητηας γηπέδου (αυτές οι ενστάσεις υποβάλλονται
πριν από την έναρξη του αγώνα) και πλαστοπροσωπίας ( µέχρι την λήξη του αγώνα )
δεν απαιτείται υπόµνηµα για υποστήριξη , παρά µονο χρηµατικό παράβολο µέσα σε
δύο (2) εργάσιµες

ηµέρες από την τέλεση του αγώνα . Οι υπόλοιπες ενστάσεις ,

δηλαδή αντικανονικής συµµετοχής ποδ/στων και αντικανονικής διακοπής του αγώνα ,
υποβάλλονται σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την τέλεση του αγώνα µε χωριστό για
την καθεµία υπόµνηµα και χρηµατικό παράβολο στην Ε.Π.Σ.Σ.
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5) Καταγγελία από Τρίτο σωµατείο

επιτρέπεται να διατυπωθεί αποκλειστικά

για

αντικανονική συµµετοχή ποδοσφαιριστή σε αγώνα µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την τελεσή του µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
το καταγγέλλων σωµατείο έχει άµεσο εννοµο συµφέρον κατά το χρόνο άσκησης της
καταγγελίας, το οποίο περιοριστικά προσδιορίζεται στη διαµόρφωση του
βαθµολογικού πίνακα του πρωταθλήµατος που µετέχει

και έχει σχέση µε την

συγκεκριµένη οµάδα κατά της οποία στρέφεται η καταγγελία . Οι παραπάνω
καταγγελίες που αποστέλλονται στην διοργανώτρια µε συστηµένη επιστολή µε ποινή
απαραδέκτου της συζήτησης διαβιβάζονται υποχρεωτικά µέσω fax τόσο η καταγγελία
όσο και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπόµενου για την ένσταση παραβόλου
εντός της παραπάνω προθεσµίας, µε ποινή απαραδέκτου της συζήτησης εφόσον δεν
κατατεθεί παράβολο ή κατατεθεί ελλιπές ή εκπρόθεσµο.
6) Ειδικά και µόνο για ένσταση πλαστοπροσωπία απαιτείται ξεχωριστό παράβολο για
κάθε ποδοσφαιριστή κατά του οποίου αυτή στρέφεται . Σε περίπτωση δε, που γίνει
δεκτή, επιστρέφεται στο ενιστάµενο σωµατείο µόνο το /τα παράβολα/ για τους
ποδοσφαιριστές των οποίων διαπιστώθηκε η πλαστοπροσωπία .
7) Εφόσον υποβληθεί και γίνει δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας πέρα από την
απώλεια του αγώνα, ο οποίος κατακυρώνεται υπέρ του αντίπαλου σωµατείου, µε
τέρµατα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσµα ευνοεί το αντίπαλο σωµατείο, πλην των
χρηµατικών ποινών του άρθρου 23 του ΚΑΠ αφαιρούνται από την υπαίτια οµάδα
πέντε (5) βαθµοί από τον βαθµολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος . Ξέχωρα από
τα παραπάνω, ο αναγραφόµενος στο Φ.Α. εκπρόσωπος του υπαίτιου σωµατείου,
που υποχρεωτικά πρέπει να είναι µέλος του Δ.Σ. του σωµατείου τιµωρείται µε
ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δύο (2) έτη που
αρχίζει να υπολογίζεται από την εποµένη της διεξαγωγής του αγώνα,

ο δε

παραβάτης ποδοσφαιριστής εφόσον διαπιστωθεί η ταυτότητά του, µε αποκλεισµό
δύο (2) ετών και σε περίπτωση υποτροπής µε διαγραφή από τα µητρώα
ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., στον προπονητή δε επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης
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είσοδου στους αγωνιστικούς χώρους για τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη, εκτός αν
αποδεδειγµένα έκαναν σχετική καταγγελία στο διαιτητή που γράφτηκε στο Φ.Α.
8) Η οµάδα που, µέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο γίνεται υπότροπος
πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή, υποβιβάζεται στην αµέσως κατώτερη κατηγορία
και αν δεν υπάρχει, δεν δικαιούται συµµετοχής στο Πρωτάθληµα της αµέσως
επόµενης περιόδου.
9) Τα παράβολα για κάθε ένσταση ορίσθηκαν µε την από 07/08/2020 απόφαση του Δ.Σ.
της Ε.Π.Σ.Σάµου στο ποσό των 100,00 ευρώ .
ΑΡΘΡΟ 19ο – Υποβολή εφέσεων
Η Ε.Π.Ο. ως υπερκείµενη ποδοσφαιρική Αρχή, έχει την εποπτεία και τον έλεγχο σε όλα
γενικά τα πρωταθλήµατα, ερασιτεχνικά-επαγγελµατικά, και λειτουργεί σαν δευτεροβάθµιο
όργανο κρίσης όλων των υποκειµένων σε έφεση αποφάσεων των Διοικητικών Συµβουλίων
των Ενώσεων και των δικαιοδοτικών οργάνων τους, σύµφωνα µε όσα ορίζει ο οικείος
Κανονισµός ΕΠΟ.
Οι παραπάνω αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση, που υποβάλλεται, από όσους έχουν έννοµο
συµφέρον, στην Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. µε το σχετικό παράβολο και απ’ ευθείας
σ’αυτή.

ΑΡΘΡΟ 20Ο – Επίλυση αθλητικών διαφορών (Άρθρο 35 του ΚΑΠ/ΕΠΟ).
1. .Οι κάθε φύσης διαφορές που προέρχονται και δηµιουργούνται από την εφαρµογή των
διατάξεων των Κανονισµών που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις οµάδες που
µετέχουν στα Πρωταθλήµατα που διοργανώνει η Ε.Π.Σ. Σάµου επιλύονται αποκλειστικά
και µόνο από τα αρµόδια θεσµοθετηµένα αθλητικά όργανα, απαγορευόµενης κάθε
προσφυγής στα Πολιτικά ή Διοικητικά Δικαστήρια.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η οµάδα που ασκεί προσφυγή
αποβάλλεται από το Πρωτάθληµα που µετέχει από την ηµέρα άσκησης της προσφυγής
και για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζεται η παράβαση
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3. Ειδικά προκειµένου για διαφορές µεταξύ των Σωµατείων και των Προπονητών τους
ισχύουν όσα προβλέπονται από το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ε.Π.Σ. Σάµου. και τις ειδικές
διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ της ΕΠΟ .
ΑΡΘΡΟ 21ο – Οικονοµική διαχείριση αγώνων.
1) Η οικονοµική διαχείριση των αγώνων ορίζεται µε Οικονοµική Εγκύκλιο της
διοργανώτριας.
2) Η οικονοµική εγκύκλιος θα είναι αναπόσπαστο µέρος και προέκταση της παρούσας
Προκήρυξης και στηρίζεται στο άρθρο 26 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ.
3) Η διοργανώτρια εξουσιοδοτεί τα γηπεδούχα Σωµατεία να ασκούν την διαχείριση των
αγώνων της έδρας τους και να ενεργούν υπό τον έλεγχό της και τις οδηγίες της ότι
προβλέπεται από τον Κ.Α.Π/ΕΠΟ. και την Οικονοµική Εγκύκλιο της διοργανώτριας.
4) Η διοργανώτρια παραιτείται υπέρ των Σωµατείων από κάθε δικαίωµα της επί των
εισπράξεων (εισιτηρίων) των αγώνων.
ΑΡΘΡΟ 22ο Έπαθλα - Έπαθλα ήθους
1) Η ΕΠΣ Σάµου αθλοθετεί ένα Έπαθλο για τον Πρωταθλητή.
2) Η απονοµή του Επάθλου µε 25 µετάλλια για τα µέλη της Πρωταθλήτριας οµάδας, θα
γίνει µε τον τρόπο που θα ορίσει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Σάµου.
3) Κατά τη απονοµή Επάθλου και Μεταλλίων στην Πρωταθλήτρια οµάδα, όλοι οι
ποδοσφαιριστές αυτής (τακτικοί και αναπληρωµατικοί) οφείλουν να προσέλθουν
και να τα παραλάβουν. Οι ποδ/στες που δεν θα πειθαρχούν σ’ αυτή τους την
υποχρέωση τιµωρούνται µε ποινή αποκλεισµού δύο (2) αγωνιστικών ηµερών
Πρωτ/τος και χρηµατική ποινή διακοσίων (200)€ και εφόσον αποδειχθεί
υπαιτιότητα

του Σωµατείου

και της Διοίκησης του κατά τη κρίση της

διοργανώτριας, τιµωρείται µε απώλεια του πρώτου επίσηµου αγώνα του Πρωτ/
τος στο οποίο δικαιούται να µετέχει κατά την επόµενη αγων/κη περίοδο και της
επιβάλλεται χρηµατική ποινή έως 2.500€
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4) Θα απονεµηθούν έπαθλα ήθους στα σωµατεία που θα περατώσουν τους αγώνες
Πρωταθλήµατος και Κυπέλλου χωρίς να έχουν παραιτηθεί ή αποχωρήσει από
κανέναν αγώνα και χωρίς να έχει επιβληθεί σε ποδοσφαιριστή, προπονητή, µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου ή στο ίδιο το σωµατείο καµία από τις ποινές που
προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κώδικα.
5) Το έπαθλο (κύπελλο) κάθε πρωταθλήµατος – το οποίο δεν επιτρέπεται να είναι
χρηµατικό- πρέπει να ορίζεται από την προκήρυξη του και απονέµεται από την
διοργανώτρια αρχή µετά την ολοκλήρωση του τελευταίου αγώνα της
πρωταθλήτριας . Κατ’ εξαίρεση µε απόφαση της διοργανώτριας µπορεί να
απονέµεται και νωρίτερα αν είναι µαθηµατικά βέβαιη η κατάκτηση της πρώτης
θέσης . Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω απονοµή έχει καθαρά εθιµοτυπικό και δεν
επιφέρει καµία έννοµη συνέπεια.
ΑΡΘΡΟ 23ο – Επικοινωνία, ενηµέρωση Σωµατείων.
1) Για όλες τις αποφάσεις της ΕΠΣ Σάµου και αυτές που είναι σχετικές µε την διεξαγωγή
του Πρωταθλήµατος, η ενηµέρωση των Σωµατείων θα γίνεται εγγράφως απευθείας
από την Ένωση.
2) Τα Σωµατεία είναι υποχρεωµένα να γνωστοποιήσουν µέσω της Δήλωσης Συµµετοχής
τους στην ΕΠΣ Σάµου την ταχυδροµική τους διεύθυνση, τον αριθµό Fax και το Email για επείγουσα επικοινωνία καθώς και την ισχύουσα σύνθεση του Δ.Σ. Εφόσον
για οποιονδήποτε λόγο δεν εκπληρωθεί η υποχρέωση του Σωµατείου, να γνωρίσει τον
τρόπο επικοινωνίας του µε την Ένωση, η ευθύνη για την µη παραλαβή της
αλληλογραφίας βαρύνει αποκλειστικά και µόνο το Σωµατείο.

ΑΡΘΡΟ 24ο – Συµµετοχή Ποδοσφαιριστών στις Μ.Ο. / Ε.Π.Σ. ΣΑΜΟΥ & ευθύνη
σωµατείων (άρθρο 31 του ΚΑΠ/ΕΠΟ).
1) Η συµµετοχή των ποδοσφαιριστών, όλων των Σωµατείων, στις Μικτές Οµάδες της
ΕΠΣ Σάµου, όταν καλούνται για τη συγκρότηση των οµάδων αυτών ή για
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προπόνηση, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και για τις
Διοικήσεις των Σωµατείων που ανήκουν. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας
επιβάλλονται µε απόφαση της ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ / Ε.Π.Σ. Σάµου. οι ποινές
που προβλέπει το άρθρο 31 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ.
2) Ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκλείσθηκε από Μικτή Οµάδα της ΕΠΣ Σάµου λόγω
τραυµατισµού ή ασθένειας του, δεν µπορεί να συµµετάσχει σε αγώνα της οµάδας
στην οποία ανήκει πριν από την παρέλευση µιας αγωνιστικής από τη µέρα του
αγώνα της Μικτής Οµάδας στον οποίο δεν πήρε µέρος για την πιο πάνω αιτία (η
µέρα του αγώνα δεν υπολογίζεται). Εξαιρούνται της διάταξης αυτής, οι
ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίσθηκαν µε το Σωµατείο τους λόγω τραυµατισµού
ή ασθένειας σε αγώνα Πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου την αµέσως προηγούµενη
αγωνιστική του αγώνα της Μικτής Οµάδας της Ε.Π.Σ.Σάµου.
3) Η διαπίστωση των λόγων άρνησης ή αδυναµίας συµµετοχής του ποδοσφαιριστή
ανήκει αποκλειστικά στην Ε.Π.Σ.Σάµου.
4) Σωµατείο που µε οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύει ή δεν επιτρέπει τη συµµετοχή
ποδοσφαιριστή του σε προπόνηση ή αγώνα της Μικτής Οµάδας της
Ε.Π.Σ.Σάµου. αποκλείεται κάθε φορά από τον πρώτο επόµενο αγώνα
Πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου µε
απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής της Ε.Π.Σ .Σάµου. κατά τη διαδικασία του
άρθρου 31 του
Κ.Α.Π/ΕΠΟ
5) Οι ποινές του άρθρου 31 του Κ.Α.Π/ΕΠΟ επιβάλλονται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δεκαπέντε 15 ηµερών από την τέλεση του παραπτώµατος . Η έκτιση των
ποινών αρχίζει από την επόµενη αγωνιστική µέρα της ηµεροµηνίας έκδοσης της
απόφασης.
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ΑΡΘΡΟ 25ο – Γενικές Διατάξεις
1) Με απόφαση της διοργανώτριας µπορεί να διεξαχθεί στο τέλος της περιόδου ή στην
αρχή της εποµένης, ποδοσφαιρικός αγώνας µεταξύ του Πρωταθλητή και του
Κυπελλούχου της ΕΠΣ περιόδου 2020 -21 . Στην περίπτωση αυτή τα του αγώνος
αυτού ρυθµίζει µε απόφαση το Δ.Σ. της διοργανώτριας.
2) Το Δ.Σ. της ΕΠΣ Σάµου διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα µερικής ή ολικής τροποποίησης
της παρούσας εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο .
3) Κάθε θέµα που δεν προβλέπεται στην παρούσα, στη κειµένη αθλητική νοµοθεσία,
στους Κανονισµούς ΕΠΟ που ισχύουν, ρυθµίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΣ
Σάµου.
4) Απαγορεύεται ρητώς η συµµετοχή οµάδας σωµατείου – µέλους ΕΠΣ σε τουρνουά ή
αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή δηµοσίου φορέα, χωρίς την απαραίτητη προηγούµενη έγγραφη άδεια της
ΕΠΣ στην οποία ανήκουν και χωρίς επίσηµο διαιτητή που να ανήκει στην δύναµη της
ΕΠΣ Σάµου . Ένα δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συµµετοχής οµάδας του
σωµατείου θα επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης τριων (3) βαθµών από την οµάδα
του σωµατείου που µετέχει στο πρωτάθληµα της τοπικής κατηγορίας ή στην Γ Εθνική
και ετήσιος αποκλεισµός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν
µέρος.
Με εκτίµηση
Για την ΕΠΣ Σάµου
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:……………………………………………………………..

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: …………………

…………………/……………………….
(τόπος)

(ηµ/νια)

ΘΕΜΑ: «Δήλωση Συµµετοχής στο Τοπικό Πρωτάθληµα Ανδρών
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας αγ. περιόδου 2020-2021»
Προς: Την Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ
Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Σωµατείου µας, σε απάντηση της
Προκήρυξης σας

αριθµ. Οικ 203/19-08-2020

για το Τοπικό

Πρωτάθληµα του θέµατος,

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ συµµετοχή του Σωµατείου µας στο Πρωτάθληµα αυτό και επί πλέον:
1. ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ τους όρους της Προκήρυξης αυτής, των
Καταστατικών της Ε.Π.Ο. της Ε.Π.Σ.ΣΑΜΟΥ., και τις διατάξεις των Κανονισµών της Ε.Π.Ο.
και καταθέτουµε στο Ταµείο σας σαν δικαίωµα συµµετοχής (παράβολο) το ποσό των
εξήντα ευρώ ( 60,00 €)
2. Ω ς έ δ ρ α σ τ ο Π ρ ω τ ά θ λ η µ α α υ τ ό θ α χ ρ η σ ι µ ο π ο ι ή σ ο υ µ ε τ ο Γ ή π ε δ ο
……………………………………….. που µας έχει παραχωρηθεί µε απόφαση του οργάνου
Διοίκησής του ………………………….., την οποία και

επισυνάπτουµε. ή το Ιδιόκτητο

Γήπεδο µας……………………………………….. και ότι θα επιτρέπουµε τη χρησιµοποίηση αυτού
για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας (ισχύει µόνο για Σωµατεία που έχουν ιδιόκτητο
Γήπεδο)
3. Τα χρώµατα της στολής της οµάδας µας είναι:
Α) ΦΑΝΕΛΑ: …………………………………… ή εναλλακτικά………………………….
Β) ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ : ………………………… ή εναλλακτικά………………………….
Γ) ΚΑΛΤΣΕΣ : ………………………………… ή εναλλακτικά………………………….
4. Εδρεύουµε στ ………………………………….και τα γραφεία µας βρίσκονται στ………….……………….
…………………………………………………….τηλέφ……………………………………
FAX……………………………. (υποχρεωτικά) και e mail (αν υπάρχει)………………………………..
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5. Δηλώνουµε υπεύθυνα παρακάτω την σηµερινή σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Σωµατείου µας που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της……………………………… και
αναλαµβάνουµε την υποχρέωση να γνωστοποιούµε άµεσα κάθε αλλαγή σ΄ αυτή, που θα
προκύψει κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2020-21, επίσης σας
επισυνάπτουµε για κάθε µέλος µας ξεχωριστά έντυπο πράξης συναίνεσης
επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων που φέρει το γνήσιο της υπογραφής :

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

( Υπογραφή )

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(Σφραγίδα)

27

(Υπογραφή )

