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ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 

 
ΠΟΝΤΟΥ 6, ΚΙΛΚΙΣ, Τ.Κ. 61100                                ΠΡΟΣ: 

epskilkis.gr@gmail.com                                                Σωματεία – μέλη Ε.Π.Σ. Κιλκίς  

Τηλέφωνο: 2341022443                                                Α1΄ και Α΄ Κατηγορίας  

Φαξ: 2341026443 

                                                                                                                                            

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,  

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 3/15-06-2022  απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Ενώσεώς μας, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ τα  

Πρωταθλήματα της αγωνιστικής περιόδου 2022 – 2023 της Α1΄ και Α΄  

Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, με ημερομηνίες  έναρξης τις εξής:       

Οι ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων θα οριστούν με νεότερη 

απόφαση.  

Συνημμένα με την Προκήρυξη των αγώνων του Πρωταθλήματος, σας 

αποστέλλουμε και τη Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα, που θα πρέπει 

να καταθέσετε στα Γραφεία μας (μαζί με το Πρακτικό κατανομής αξιωμάτων, τα 

παράβολα συμμετοχής και τα λοιπά έγγραφα) έως την 17/08/2022.                                            

Τα σωματεία – μέλη της Ένωσης, παράλληλα με την κατάθεση της δήλωσης 

συμμετοχής και του προβλεπόμενου παραβόλου, είναι υποχρεωμένα να έχουν 

εξοφλήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες που πιθανόν να έχουν απέναντι στην 

Ένωση, οι οποίες αφορούν οφειλές από διαιτησίες αγώνων, χρηματικές ποινές, 

τιμωρίες ποδοσφαιριστών κ.λ.π. Η μη συμμόρφωση προς την υποχρέωση 

αυτή έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Σωματείου από τα Πρωταθλήματα 

με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Κιλκίς.  

Η κλήρωση των αγώνων Πρωταθλήματος θα γίνει δημόσια, στο Συνεδριακό 

Κέντρο του Δήμου Κιλκίς, τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 19:00.  
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  

Α1΄ ΚΑΙ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023 

 

Η Ε.Π.Σ. Κιλκίς, αφού έλαβε υπόψη:  

α)  Την Αθλητική Νομοθεσία  

β)  Το Καταστατικό της  

γ)  Τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων  

δ)  Τους Κανονισμούς Παιδείας Ποδοσφαίρου και   

ε)  Την υπ’ αριθ.  3/15-06-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

καταρτίζει την παρούσα προκήρυξη των πρωταθλημάτων Α1΄ και Α΄ 

Κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2022 – 2023, όπως αναλυτικά 

παρατίθεται κατωτέρω.    

  

Α1΄   Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΟΥ 

ΑΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

ΑΟ ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 

ΠΑΪΚΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 

ΔΟΞΑ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΟΞΑ ΧΕΡΣΟΥ 

ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  

 

Α΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ Ν.ΣΑΝΤΑΣ 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ 

ΑΟ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ  
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ΠΑΟΝΕ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  

ΔΟΞΑ ΒΑΠΤΙΣΤΗ 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ 

ΠΑΣ ΣΤΕΡΝΑΪΚΟΣ 

ΘΥΕΛΛΑ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 

ΠΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΠΑΙΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ 

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΩΡΥΓΙΟΥ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ 

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 

Α.Ο.Κ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 7 του Κ.Α.Π.) 

1. Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της 

Ε.Π.Σ. Κιλκίς και των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτά τα 

Πρωταθλήματα.  

2. Η Ένωση θα προβεί στην συμπλήρωση της παρούσας προκήρυξης μετά τις 

δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων στα Πρωταθλήματα, ώστε να  

οριστικοποιηθεί ο τρόπος διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων, καθώς και τα 

κεφάλαια «Προβιβασμός» και «Υποβιβασμός» σε κάθε κατηγορία.       

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Με την υπ’ αριθ. 3/15-06-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Ένωσης, ημερομηνία έναρξης των αγώνων των Πρωταθλημάτων για την Α1΄ 

Κατηγορία ορίζεται η 08/10/2022 και για την Α΄ Κατηγορία η 09/10/2022.   
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3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 4 του Κ.Α.Π.) 

Τα Σωματεία της Α1΄ και Α΄ Κατηγορίας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα 

Πρωταθλήματα, οφείλουν να καταθέσουν τα κάτωθι έγγραφα και στοιχεία:  

α) Τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου (τηλέφωνα και email 

Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και Εκπροσώπου ομάδας).   

β) Μαζί με το έντυπο σύνθεσης του Δ.Σ. κατατίθεται πράξη συναίνεσης και 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για κάθε μέλος του 

Δ.Σ., υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα πλαίσια 

συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016.  

γ) Το επισυναπτόμενο έγγραφο «ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ/ΔΗΛΩΣΗ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ» περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των 

εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της FIFA, της UEFA και της ΕΠΟ 

(άρθρα 13, 66, 68 του Καταστατικού της ΕΠΟ), δεόντως θεωρημένο για το 

γνήσιο της υπογραφής.  

δ) Το παραχωρητήριο γηπέδου κάθε ομάδας.  

ε) Η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» εις διπλούν, επίσημα υπογεγραμμένη και 

σφραγισμένη από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Σωματείου, θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής, μαζί με φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου 

ταυτότητας, έκαστου των αναφερόμενων στην ανωτέρω κατάσταση. Από τα 

δύο αντίγραφα αυτά, αφού ελεγχθούν και σφραγιστούν από την Ένωση, ένα θα 

τηρείται στο αρχείο αυτής και ένα θα επιστρέφεται στο Δ.Σ. της ομάδας.   

4. ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 7 του Κ.Α.Π.) 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/15-06-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

της Ένωσης: 

 Για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα της Α1΄ 

Κατηγορίας, το παράβολο συμμετοχής τους στο θεσμό ορίζεται στο 

ποσό των 100,00€ και η ετήσια συνδρομή τους για το έτος 2022 ως 

μέλη της Ε.Π.Σ. Κιλκίς, ορίζεται στο ποσό των 30,00€.  

 Για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα της Α΄ 

Κατηγορίας, το παράβολο συμμετοχής τους στο θεσμό ορίζεται στο 



5 
 

ποσό των 70,00€ και η ετήσια συνδρομή τους για το έτος 2022 ως μέλη 

της Ε.Π.Σ. Κιλκίς, ορίζεται στο ποσό των 30,00€.  

Η καταβολή του παραβόλου και της ετήσιας συνδρομής θα γίνεται υποχρεωτικά 

στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», με κατάθεση στο λογαριασμό με αριθμό 5249 - 

021621 - 508 με την επωνυμία «ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ» ή μέσω web - banking στο 

λογαριασμό με ΙΒΑΝ: GR6001722490005249021621508. 

5. ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (άρθρο 14 του Κ.Α.Π.) 

1. Κάθε σωματείο είναι υποχρεωμένο, παράλληλα με τη δήλωση συμμετοχής, 

να γνωστοποιήσει στην Ένωση τα χρώματα της στολής (ή των στολών) των 

ποδοσφαιριστών του, καθώς και τα γήπεδα που θα χρησιμοποιήσει κατά τις 

αγωνιστικές του υποχρεώσεις.  

2. Η ομάδα η οποία δηλώνει ως έδρα της, γήπεδο που ανήκει σε άλλη ομάδα 

ή Αρχή, πρέπει να συνοδεύει τη σχετική δήλωση με έγγραφη συγκατάθεση της 

ομάδας ή Αρχής, στην κυριότητα των οποίων ανήκει το γήπεδο που δηλώνεται 

ή του οποίου έχουν τη χρήση. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αδυναμίας 

εξασφάλισης γηπέδου, κατά τα προαναφερόμενα, η ομάδα έχει την υποχρέωση 

να δεχθεί ως έδρα της, γήπεδο που θα ορίσει η Ένωση, οπότε και αποκτά την 

ιδιότητα της γηπεδούχου μαζί με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την ιδιότητα αυτή.  

3. Τα γήπεδα των αγώνων και τα γηπεδούχα σωματεία ορίζονται από την 

Ένωση με τον καταρτισμό του προγράμματος των αγώνων.    

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (άρθρο 11 του Κ.Α.Π.) 

1. Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτισθεί ύστερα από κλήρωση. Τα 

γήπεδα τέλεσης των αγώνων, η ημέρα και η ώρα έναρξης θα ορισθούν με το 

πρόγραμμα των αγώνων. Κάθε αναγκαία μεταβολή του προγράμματος θα 

κοινοποιείται εγκαίρως σε όλα τα σωματεία και τους λοιπούς ενδιαφερομένους.  

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα και 

το γήπεδο τέλεσης ενός αγώνα, υποχρεούται όμως να ειδοποιήσει όλους τους 

ενδιαφερόμενους και το αρμόδιο τμήμα τάξης τουλάχιστον 24 ώρες πριν από 
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την έναρξη του αγώνα. Οι 24 ώρες αρχίζουν από την στιγμή αποστολής του e-

mail ή της ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Π.Σ. Κιλκίς 

(www.epskilkis.gr) ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ειδοποίησης από τη 

διοργανώτρια, έστω και τηλεφωνικά, από την γραμματεία της Ένωσης.  

3. Οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο, Κυριακή ή Τετάρτη, όπως η Ένωση θα 

κρίνει αναγκαίο για την έγκαιρη λήξη του Πρωταθλήματος.  

α) Οι αγώνες της Α1΄ και Α΄ Κατηγορίας θα διεξαχθούν σε δύο γύρους.  

β) Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 90 λεπτά, σε (2) δύο ημίχρονα των 45 

λεπτών.  

4. Αγώνας ο οποίος, λόγω καιρικών συνθηκών, αναβάλλεται ή διακόπτεται, 

διεξάγεται εντός 15 ημερών από την αναβολή του ή την διακοπή του, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

της Ένωσης  (άρθρο 21 σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 4 του Κ.Α.Π.), εκτός 

αν οριστεί διαφορετικά από την Εκτελεστική Επιτροπή, για λόγους ανωτέρας 

βίας.  

5. Αίτημα αναβολής ενός αγώνα μπορεί να κατατεθεί στην Ένωση εκ μέρους 

της ενδιαφερόμενης ομάδας, μόνο για εξαιρετικό λόγο και τουλάχιστον 

τέσσερεις (4) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή του αγώνα.  

Βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια και κρίση της Ένωσης η αποδοχή ή όχι του 

σχετικού αιτήματος.   

7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ (άρθρο 13 του Κ.Α.Π.) – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

1. Σε κάθε αγώνα πρωταθλήματος θα ορίζεται από την Ένωση, εφόσον 

υπάρχει δυνατότητα, Παρατηρητής – Αντιπρόσωπός της, κατ’ άρθρο 13 του 

Κ.Α.Π.  

2. Η αμοιβή του Παρατηρητή – Αντιπροσώπου ορίζεται στο ποσό των 15,00€ 

ανά παιχνίδι, το οποίο επιβαρύνει την Ένωση. Η αμοιβή αυτή μπορεί να 

αναπροσαρμοστεί, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο (π.χ. οδοιπορικά). 

3. Δικαίωμα παραμονής μέσα στον αγωνιστικό χώρο (στους πάγκους των 

ομάδων) κατά τη διάρκεια του αγώνα έχουν μόνο τα εξής πρόσωπα: 
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α) Ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας, το όνομα του οποίου θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται στην «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 

ΕΝΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» που θα έχει καταθέσει στην Ένωση κάθε 

σωματείο παράλληλα με τη δήλωση συμμετοχής του. Ο εκπρόσωπος κάθε 

ομάδας που θα βρίσκεται εντός του αγωνιστικού χώρου θα πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι μέλος του Δ.Σ. αυτής και να φέρει μαζί του την αστυνομική 

του ταυτότητα, την οποία θα επιδεικνύει στο διαιτητή πριν από την έναρξη του 

αγώνα και στον παρατηρητή εφόσον του ζητηθεί.  

β) Ο προπονητής της κάθε ομάδας και ο βοηθός προπονητή (εάν υπάρχει) των 

σωματείων θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχοι δελτίου πιστοποίησης 

προπονητή, που εκδίδει η Ε.Π.Σ. Κιλκίς. Χωρίς την επίδειξη του 

προαναφερόμενου δελτίου κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί καθήκοντα 

προπονητή εντός του αγωνιστικού χώρου (τεχνική περιοχή). Ο σχετικός 

έλεγχος διενεργείται από τους διαιτητές του αγώνα ή τον παρατηρητή. 

γ) Ο ασκών καθήκοντα ιατρού αγώνα, ο οποίος θα φορά ειδικό γιλέκο, 

συγκεκριμένου χρώματος, με σχετική επισήμανση. 

δ) Όσοι εκπρόσωποι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης επιθυμούν, υπό την 

προϋπόθεση επίδειξης στο διαιτητή πριν από την έναρξη του αγώνα, σχετικού 

αποδεικτικού της ιδιότητάς τους. Οι εκπρόσωπου των ΜΜΕ, κατά την διάρκεια 

παραμονής τους εντός του αγωνιστικού χώρου, θα φορούν ειδικό γιλέκο, 

συγκεκριμένου χρώματος, που θα χορηγεί η Ένωση.  

4. Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των 

αναπληρωματικών, του προπονητή, του βοηθού προπονητή, του προπονητή 

τερματοφυλάκων και του γυμναστή (εφόσον υπάρχουν), που δεν παρέδωσαν 

το δελτίο πιστοποίησης. 

5. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και όλα τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου 

οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή.  

6. Οι αρμοδιότητες του παρατηρητή καθορίζονται από τον κανονισμό 

παρατηρητών ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. και το άρθρο 13 του Κ.Α.Π.  
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7. Κατά των ομάδων ή των προσώπων που δεν συμμορφώνονται με τις εντολές 

του παρατηρητή επιβάλλεται χρηματική ποινή εκατό (100) Ευρώ, εφόσον 

αναγραφεί στην έκθεση του. 

8. Κάθε ομάδα είναι αντικειμενικά υπόλογη και υπεύθυνη για τις πράξεις και 

παραλείψεις όλων των αξιωματούχων της, που με οποιονδήποτε τρόπο και με 

οποιαδήποτε ιδιότητα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, κατά την διάρκεια 

των αγώνων.  

9. Ο αξιωματούχος ομάδας, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό 

χώρο, που διαπράττει τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ, δ, 

ε, στ, ζ, η, της παρ. 1 και στην περίπτωση της παρ. 5 ε΄ του άρθρου 10 του 

Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. τιμωρείται με χρηματική ποινή από πενήντα 

(50) ευρώ έως χίλια (1000) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό 

χώρο και τα αποδυτήρια από δεκαπέντε (15) ημέρες έως έξι (6) μήνες ή το 

ανάλογο διάστημα σε αγωνιστικές ημέρες, εκτός αν η παραβατική του 

συμπεριφορά εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 20 και 20Α  του 

Πειθαρχικού Κώδικα, οπότε του επιβάλλονται οι εκεί προβλεπόμενες ποινές. 

10. Οι ομάδες είναι αντικειμενικά υπεύθυνες για την έκτιση των ποινών, ήτοι για 

την τήρηση των απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί σε αξιωματούχους τους. 

Σε περίπτωση μη τήρησης, επιβάλλεται σ’ αυτές χρηματική ποινή. 

11. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του Πειθαρχικού Κώδικα 

της Ε.Π.Ο.  

8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.) 

Η βαθμολόγηση των ομάδων μετά από κάθε αγώνα, θα γίνεται σύμφωνα με το 

άρθρο 20 του Κ.Α.Π. Η κατάταξη των ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα και η 

επικύρωση των βαθμολογιών από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης θα 

γίνει σύμφωνα με το ίδιο άρθρο (20 του Κ.Α.Π.).         

9. ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ 

1. Τα γηπεδούχα Σωματεία πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 

πρόληψης και καταστολής των πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή 

διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνες για κάθε αντιαθλητική ενέργεια 

των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών.  
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2. Σε περίπτωση τέλεσης αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο και δημιουργίας φθορών 

στις εγκαταστάσεις του γηπέδου αυτού, το κόστος των ζημιών θα αποτιμάται 

και  θα  καταλογίζεται  από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης στο υπαίτιο 

Σωματείο, μετά από σχετική αυτοψία της Επιτροπής  Γηπέδων.  

10. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ (άρθρο 17 του Κ.Α.Π.) 

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής ομάδας σε αγώνες Πρωταθλήματος, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 του Κ.Α.Π. Ομάδα μη κατερχόμενη 

να αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες του Πρωταθλήματος της ιδίας 

αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι αποχώρησε οικειοθελώς, δεν μπορεί να 

επανέλθει στο Πρωτάθλημα αυτό, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη 

κατηγορία και καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού 

Πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Από τις ανωτέρω κυρώσεις 

απαλλάσσεται ομάδα που δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα, εφόσον 

αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία και σύμφωνα πάντοτε με την κρίση της Ένωσης.     

11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - 

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

1. Οι ομάδες σε κάθε αγώνα υποχρεούνται να έχουν μαζί και να παραδίδουν 

στο διαιτητή:  

α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή    

β) Την Κάρτα Υγείας κάθε ποδοσφαιριστή, η οποία είναι υποχρεωτική και 

αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η 

Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το 

Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και 

βρίσκεται στην κατοχή του. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον 

αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού 

χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών 

Αθλητικών Ομοσπονδιών, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Η 

Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή 

Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από 

ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και 

από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.  
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γ) Την «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ», με ταυτόχρονη επίδειξη του Α.Δ.Τ. του εκπροσώπου 

της κάθε ομάδας που πρόκειται να βρίσκεται εντός του γηπέδου κατά τη 

διάρκεια του αγώνα.                                                                                                       

2. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α τις 

τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.                                                                                       

3. Ο έλεγχος γίνεται από το 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 λαμβάνει μέρος στον 

αγώνα μετά την έναρξή του κατά τη στιγμή που εισέρχεται στον αγωνιστικό 

χώρο.                                                                                

4. Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων 

ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ.Α., οι δε αρχηγοί των ομάδων 

μπορούν να ζητήσουν σ’ αυτό το διάστημα να τα ελέγξουν, μόνο για την 

περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας. 

5. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα 

Πρωταθλήματος χωρίς τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, νομίμως 

εκδοθέντων. Ο 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 παραδοχής ενστάσεως ή 

καταγγελίας, υφίσταται τις προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις.     

12. ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΜΠΑΛΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

1. Κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες υποχρεούται να είναι εφοδιασμένη 

με φαρμακευτικό υλικό, επαρκές και έτοιμο για χρήση από τους 

ποδοσφαιριστές της.                                                                                                                   

2. Σε 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 
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ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή 

πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, προκειμένου να είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για τη ζωή περιστατικά που 

μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.  

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα ιατρού 

κατά τα ανωτέρω ο αγώνας δεν διεξάγεται και ισχύουν οι ποινές του άρθρου 16 

παρ. 2 του Κ.Α.Π., σε συνδυασμό με το άρθρο 23, παρ. 1ζ του Κ.Α.Π. 

4. Ο ασκών καθήκοντα ιατρού αγώνα, θα πρέπει να φορά κόκκινο γιλέκο με 

ειδική σήμανση, το οποίο θα του χορηγείται από τη γηπεδούχο ομάδα με 

ευθύνη της Ένωσης.  

5. Είναι υποχρεωτική, με ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου, η διάθεση 

συσκευής αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή ( Α.Ε.Α. ) στο γήπεδο, κατά τη 

διάρκεια τέλεσης κάθε αγώνα, τη χρήση του οποίου θα αναλαμβάνει ο ασκών 

καθήκοντα ιατρού, σε επείγοντα περιστατικά. 

6. Η γηπεδούχος ομάδα πρέπει να έχει στη διάθεση του διαιτητή, από την 

έναρξη του αγώνα μέχρι τη λήξη του, τέσσερις (4) μπάλες η δε φιλοξενούμενη 

δύο (2) μπάλες, όλες δε σε καλή κατάσταση. Για την μπάλα που θα 

χρησιμοποιηθεί αποφασίζει ο διαιτητής.  

7. Σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων της Α1΄ και Α΄ Κατηγορίας, 

επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) αλλαγές σε κάθε αγώνα, οι οποίες θα 

πραγματοποιούνται σε τρεις (3) διακοπές και δήλωση μέχρι 20 

ποδοσφαιριστών (9 αναπληρωματικοί). Σε περίπτωση παράτασης, οι ομάδες 

θα έχουν δικαίωμα μιας επιπλέον αλλαγής (6ης), πέραν των πέντε αλλαγών 

κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

8. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποβλήθηκε από 

το διαιτητή.  

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ   

ΑΓΩΝΩΝ 

1. Η οικονομική οργάνωση, επιστασία και διαχείριση των αγώνων θα γίνει 

σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Α.Π.  
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2. Η τιμή των εισιτηρίων ορίζεται για αμφότερες τις κατηγορίες στο ποσό των 

5,00 ευρώ. 

14. EΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (άρθρο 25 του Κ.Α.Π.)   

1. Στην πρώτη ομάδα του Βαθμολογικού Πίνακα (κάθε ομίλου στην Α΄ 

κατηγορία) θα απονεμηθεί κύπελλο και 25 μετάλλια. Πρωταθλήτριες ομάδες σε 

όλες τις κατηγορίες ανακηρύσσονται αυτές  που  τερμάτισαν πρώτες  μετά τη 

διαδικασία των PLAY-OFF.  

2. Στην ομάδα της οποίας κανένας ποδοσφαιριστής (παράγοντας - 

προπονητής) δεν θα τιμωρηθεί σ’ όλη την διάρκεια του πρωταθλήματος που 

μετέχει, θα δοθεί βραβείο ήθους σε ειδική τελετή που θα οργανώσει η Ε.Π.Σ. 

Κιλκίς, στην Τακτική Γενική Συνέλευσή της ή σε εκδήλωση μετά τη λήξη της 

ποδοσφαιρικής περιόδου.  

3. Στον πρώτο σκόρερ κάθε κατηγορίας θα απονέμεται τιμητικό αναμνηστικό. 

15. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (άρθρο 23 του Κ.Α.Π.) 

1. Για τις ενστάσεις που αφορούν:                                                                                  

α. αντικανονικότητα γηπέδου                                                                                

β. αντικανονικό ορισμό διαιτητή                                                                          

γ. αντικανονική διακοπή αγώνα                                                                         

δ. πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή                                                                        

ε. αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή                                                            

στ. για απουσία ιατρού αγώνα     

το παράβολο ορίζεται στο ποσό των 150,00€.  

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ένσταση γίνει δεκτή από το αρμόδιο όργανο 

της Ένωσης, θα επιστρέφεται στην ομάδα που την άσκησε, το ποσό των 

100,00€.                                                                                           

3. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλλουν περιοριστικά και μόνο 

μέσω του αρχηγού τους στο Φ.Α., τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1α, 1β, 1γ, 

1δ, 1στ και 1ζ  του Κ.Α.Π.        
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4. Η εκδίκαση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση ομάδας 

από την ένσταση, είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 23 παρ. 4 

περ. ε΄  Κ.Α.Π.).                                                                                                               

16. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ (άρθρο 12 του Κ.Α.Π.) 

1. Αγώνας μπορεί να διεξαχθεί κανονικά και με έναν Βοηθό ή και μόνο με τον 

Διαιτητή, κατά την κρίση της διοργανώτριας (άρθρο 12 παρ. 9γ του Κ.Α.Π.).  

2. Αγώνας στον οποίο δεν ορίστηκε διαιτητής ή αν ορίστηκε και δεν προσήλθε, 

υποχρεούνται οι διαγωνιζόμενες ομάδες να υποδείξουν ένα πρόσωπο κοινής 

αποδοχής ως διαιτητή για τη διεξαγωγή του αγώνα (άρθρο 12 παρ.9δ του 

Κ.Α.Π.).                                                                                                                   

3. Η Ε.Π.Σ. Κιλκίς, σε περίπτωση μη επάρκειας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

τον ορισμό διαιτητών και βοηθών διαιτητών που ανήκουν στο δυναμικό άλλης 

Ένωσης.                                                                                                                 

4. Η διοργανώτρια Ε.Π.Σ. Κιλκίς, δεν έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στις 

διαγωνιζόμενες ομάδες τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές που κάθε φορά 

ορίζονται από το αρμόδιο όργανο για να διευθύνουν τους αγώνες. 

17. ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Α1΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Οι 10 (δέκα) ομάδες που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό, 

αγωνίζονται σε (2) δύο γύρους μεταξύ τους (18 αγώνες), μετά από 

δημόσια κλήρωση. 

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες του πίνακα βαθμολογίας μετά την 

ολοκλήρωση των δύο (2) γύρων (δεκαοκτώ αγωνιστικές - 18)  διεκδικούν 

τη μία θέση προβιβασμού στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία, μετά από αγώνες 

κατάταξης με τις Πρωταθλήτριες άλλων Ενώσεων. 

Oι τέσσερις πρώτες ομάδες αγωνίζονται σε αγώνες μεταξύ τους σ’ ένα   

ειδικό πρωτάθλημα των έξι αγωνιστικών και με ειδικό βαθμολογικό 

πίνακα, που δίνει 0 βαθμούς εκκίνησης στην ομάδα που κατέλαβε την 4η 
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θέση, και την αντίστοιχη διαφορά που προκύπτει από τη βαθμολογία του 

πρωταθλήματος για τις υπόλοιπες, από την 4η θέση έως την 1η θέση. 

Η σειρά των αγώνων με κλειδάριθμους που αντιστοιχούν στη θέση που 

κατέλαβαν οι ομάδες με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του 

Πρωταθλήματος είναι η εξής:  

    

1η αγων.    2η αγων.     3η αγων.    4η αγων.    5η αγων.    6η αγων. 
 

1 - 3            3 - 2                2 - 1              3 - 1               2 - 3             1 - 2 
2 - 4            4 - 1                3 - 4              4 - 2               1 - 4             4 - 3 

 

Στις περιπτώσεις των ισοβαθμιών που ενδεχόμενα προκύψουν  στο ειδικό 

Πρωτάθλημα διαδικασίας PLAY OFF των έξι αγωνιστικών, ισχύουν τα 

κριτήρια του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Η ομάδα που θα τερματίσει στην 1η 

θέση μετά το πέρας των αγώνων του ειδικού Πρωταθλήματος 

ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια.  

Η διαδικασία θα πρέπει να περατωθεί έως την 30η Απριλίου 2023.  

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις (7η  έως και 10η) στον πίνακα  

βαθμολογίας της κανονικής περιόδου κατέρχονται σε αγώνες PLAY-OUT 

για να υποβιβαστεί  μία (1) ομάδα, σε κάθε περίπτωση. Οι ομάδες που θα 

καταλάβουν την 5η και την 6η θέση τίθενται σε κάθε περίπτωση, εκτός 

διαδικασίας αγώνων υποβιβασμού.                                                 

Η ομάδα που θα καταλάβει την 10η θέση στον ειδικό βαθμολογικό πίνακα 

που συντάσσεται λαμβάνει 0 βαθμούς εκκίνησης , ενώ οι επόμενες που 

έχουν τερματίσει στην 9η,8η και 7η θέση λαμβάνουν βαθμούς από την 

αντίστοιχη διαφορά που είχαν κατά την τελική βαθμολογία της κανονικής 

περιόδου. Με βάση τα παραπάνω η σειρά των αγώνων PLAY OUT έχει 

ως εξής: 
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1η αγων.     2η αγων.    3η αγων.    4η αγων.     5η αγων.    6η αγων. 
 

7 - 9              9 - 8            8 -  7              9 - 7            8 - 9              7 - 8 
8 - 10           10 - 7           9 - 10             10 - 8          7 - 10            10 - 9 

 

Στις περιπτώσεις των ισοβαθμιών που ενδεχόμενα προκύψουν  στο ειδικό 

Πρωτάθλημα διαδικασίας PLAY OUT των έξι αγωνιστικών, ισχύουν τα 

κριτήρια του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Η ομάδα που θα τερματίσει στην 

τελευταία θέση μετά το πέρας των αγώνων του ειδικού Πρωταθλήματος 

υποβιβάζεται στην Α΄ κατηγορία.    

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Οι 19 (δεκαεννέα) ομάδες που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα 

αυτό, αγωνίζονται σε δύο ομίλους των δέκα (10) και των εννέα (9)  

ομάδων που αγωνίζονται σε  αγώνες μεταξύ τους (2 γύρους),  μετά από  

δημόσια κλήρωση. 

 
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ                                     
 

Οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες του πίνακα  βαθμολογίας του κάθε ομίλου μετά 

την ολοκλήρωση των δύο (2) γύρων (δεκαοχτώ αγωνιστικές - 18) διεκδικούν τις  

θέσεις προβιβασμού στη Α1΄ Κατηγορία (βλ. Πίνακα).                                             

                    

Oι τέσσερις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου αγωνίζονται σε αγώνες μεταξύ τους σ’ 

ένα ειδικό πρωτάθλημα των έξι αγωνιστικών και με ειδικό βαθμολογικό πίνακα, 

που   δίνει 0 βαθμούς εκκίνησης στην ομάδα που κατέλαβε την 4η θέση, και την 

αντίστοιχη διαφορά που προκύπτει από τη βαθμολογία του πρωταθλήματος για 

τις υπόλοιπες, από την 4η θέση έως την 1η θέση.   

Η σειρά των αγώνων με κλειδάριθμους που αντιστοιχούν στη θέση που 

κατέλαβαν οι ομάδες με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος 

είναι η εξής: 

 

    1η αγων.    2η αγων.     3η αγων.    4η αγων.    5η αγων.    6η αγων.                 
     
        1 - 3            3 - 2                2 - 1              3 - 1              2 - 3             1 - 2 

     2 - 4            4 - 1                3 - 4              4 - 2              1 - 4             4 - 3       
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Στις περιπτώσεις των ισοβαθμιών που ενδεχόμενα προκύψουν στο ειδικό 

Πρωτάθλημα διαδικασία PLAY OFF των έξι αγωνιστικών ισχύουν τα 

κριτήρια του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. 

Οι  ομάδες που θα τερματίσουν  στην 1η θέση σε κάθε όμιλο μετά το πέρας 

των αγώνων του ειδικού Πρωταθλήματος των έξι αγωνιστικών (σε όλες 

τις περιπτώσεις του ΠΙΝΑΚΑ) ανακηρύσσονται Πρωταθλήτριες και 

ανέρχονται στην Α1΄ κατηγορία.                                                                                                                                                  

Στην περίπτωση Α΄ του ΠΙΝΑΚΑ, ανέρχονται στην Α1΄ κατηγορία και οι 

ομάδες που κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στο τέλος του ειδικού 

Πρωταθλήματος (αγώνων PLAY OFF). Στις περιπτώσεις Β΄ και Δ΄ του 

ΠΙΝΑΚΑ οι ομάδες που θα τερματίσουν στην δεύτερη θέση του κάθε 

ομίλου μετά το πέρας των αγώνων του ειδικού Πρωταθλήματος θα 

αγωνιστούν σε  αγώνα κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο, το οποίο θα ορίσει 

η διοργανώτρια. Η νικήτρια ομάδα θα αναδειχθεί είτε απευθείας, είτε στην  

περίπτωση της ισοπαλίας, μετά από διαδικασία παράτασης και πέναλτι 

και θα είναι η 3η ομάδα που θα καταλάβει το δικαίωμα να αγωνίζεται την 

επόμενη αγωνιστική περίοδο στην Α1΄ κατηγορία, συμπληρώνοντας τον 

αριθμό των 12 ομάδων για την Α1΄ κατηγορία. Η ηττημένη παραμένει στην 

Α΄ κατηγορία και τηρεί σε θέση αναμονής, στην περίπτωση μη 

συμμετοχής ομάδας που έχει δικαίωμα να αγωνίζεται στην Α1΄ κατηγορία 

για την αγωνιστική περίοδο 2023 - 2024. 
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Ο παρακάτω ΠΙΝΑΚΑΣ αφορά στον αριθμό των ομάδων που ανέρχονται ή  

υποβιβάζονται Κατηγορία ανά περίπτωση (Α-Β-Γ-Δ):     

         Π Ι Ν Α Κ Α Σ  

 

 Α Β Γ Δ 

Γ΄ Εθνική 0     0         1   ↓      1   ↓ 

                        
Α1΄ κατηγορία 

    1   ↑ 

     1   ↓ 

 0 

       1   ↓ 

       0 

       1   ↓ 

       1   ↑ 

       1   ↓ 
                                                

Α΄ κατηγορία 

                      

     4   ↑ 

                      

       3   ↑ 

         

                 

       2   ↑ 

 

       3   ↑ 

 
18. ΑΓΩΝΑΣ SUPER CUP 

1. Θα διεξαχθεί αγώνας Super Cup το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα Σεπτεμβρίου 

σε γήπεδο επιλογής της Ένωσης, μεταξύ του πρωταθλητή Α1΄ κατηγορίας και του 

Κυπελλούχου σωματείου της περιόδου 2022-2023.  

2. Τα έσοδα αυτού του αγώνα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό ύστερα από 

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Κιλκίς.  

3. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας, για λόγους που γίνονται δεκτοί από την 

Ε.Ε. της Ένωσης, του Πρωταθλητή ή Κυπελλούχου, οι θέσεις τους αναπληρώνονται 

για τον αγώνα του Super Cup από τους φιναλίστ αντίστοιχα.  

4. Η Ε.Π.Σ. Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αγώνα σε περίπτωση 

επικράτησης ειδικών συνθηκών. 

19. ΧΟΡΗΓΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

1. Σε όλα τα γήπεδα των που θα διεξάγονται αγώνες των πρωταθλημάτων Α1΄ 

και Α΄ Κατηγορίας θα τοποθετηθεί με μέριμνα της ανά κατηγορία χορηγού 

εταιρείας, ειδική κατασκευή – διαφημιστική πινακίδα (banner) στην οποία θα 

προβάλλεται το λογότυπο της χορηγού εταιρείας του συγκεκριμένου 

πρωταθλήματος.  
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2. Ιδιαίτερα κατά τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων του πρωταθλήματος τα 

γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να τοποθετούν στο κέντρο του γηπέδου με 

δική τους ευθύνη, τη διαφήμιση της χορηγού εταιρείας κατά τη διάρκεια της 

επίσημης εισόδου των δυο ομάδων στο γήπεδο.  

3. Στη συνέχεια και πριν την έναρξη του αγώνα, η διαφήμιση πρέπει να 

τοποθετείται στον χώρο ανάμεσα στους δυο πάγκους.  

4. Όλα τα σωματεία, ανεξαρτήτως κατηγορίας, υποχρεούνται να προβάλουν 

την χορηγό εταιρεία του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχουν, με τον 

τρόπο που θα τους υποδειχθεί από την Ένωση. Σε περίπτωση μη 

τοποθέτησης της διαφημιστικής πινακίδας, ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. 

20. ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  

Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής, αξιωματούχος ομάδας και θεατής μειώνει, 

μεροληπτεί κατά ή αμαυρώνει οποιονδήποτε αθλητή, με τρόπο δυσφημιστικό, 

εξαιτίας της φυλής, του χρώματος, της γλώσσας, της θρησκείας ή της εθνοτικής 

προελεύσεώς του, ή διαπράξει οποιαδήποτε άλλη ρατσιστική ή περιφρονητική 

πράξη θα τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Πειθαρχικού Κώδικα 

της Ε.Π.Ο.  

21. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι πάσης φύσεως διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή και ερμηνεία 

του Κ.Α.Π., του καταστατικού και των εν γένει κανονισμών της Ε.Π.Ο. που 

ισχύουν για το ποδόσφαιρο και αφορούν τις ενώσεις, τις ομάδες που μετέχουν 

στους πάσης φύσεως αγώνες, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο που 

συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα με αυτές, ή που εμπλέκονται με 

οποιοδήποτε τρόπο και ιδιότητα στο χώρο του ποδοσφαίρου, επιλύονται από 

τα αρμόδια θεσμοθετημένα ποδοσφαιρικά όργανα, που καθορίζονται στο 

καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.,απαγορευόμενης σε κάθε 

περίπτωση της προσφυγής στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια.                                           
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22. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ  ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ  ΣΤΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/15-06-2022 απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Ένωσης και το άρθρο 7 παρ. 6 του Κ.Α.Π., ο αριθμός των 

ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα της αγωνιστικής  

περιόδου 2022 – 2023, καθορίζεται σε 29.  

2. Δικαίωμα συμμετοχής διατηρούν και όσες επιπλέον ομάδες, που δεν 

συμμετείχαν στα περυσινά πρωταθλήματα της Ένωσης, δηλώσουν συμμετοχή 

στην κατώτερη  κατηγορία, το αργότερο μέχρι την 7η Οκτωβρίου του έτους 

2022.  

23. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Τα μετέχοντα Σωματεία στα τοπικά Πρωταθλήματα της Ένωσης, 

υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κ.Α.Π., να διαθέτουν στην Ένωση 

τους ποδοσφαιριστές τους, εφόσον τους ζητηθεί, για τη συγκρότηση των 

Μικτών Ομάδων της Ένωσης. Τυχόν άρνηση εκ μέρους του σωματείου ή του 

ποδοσφαιριστή, εφόσον δεν θα οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, θα 

επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

2. Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας και τμημάτων υποδομής αυτής, 

μέλους της Ε.Π.Σ. Κιλκίς, σε τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν 

αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα, 

χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ένωσης. Εάν δεν 

τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής ομάδας του σωματείου θα 

επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από την ομάδα του 

σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα τοπικών κατηγοριών και ετήσιος 

αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος, 

όπως προβλέπεται στο ισχύον άρθρο 37 παρ. 5 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών 

και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. 

3. Η σύμβαση παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων μεταξύ ενός 

σωματείου και ενός δικαιούχου φορέα θα πρέπει να εγκρίνεται από την Ε.Π.Σ. 

Κιλκίς σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Α.Π., άλλως θα επιβάλλονται σε βάρος 

του σωματείου οι προβλεπόμενες κυρώσεις.  
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4. Η διεξαγωγή των τοπικών Πρωταθλημάτων της Ένωσης, διέπεται από τις 

κείμενες διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, των Κανονισμών 

Παιδιάς, των αποφάσεων της FIFA, όπως ισχύουν σήμερα και με τις μετέπειτα 

τροποποιήσεις αυτών, και φυσικά και υπό όρους της παρούσας προκήρυξης. 

5.  Όλα τα σωματεία, είτε είναι γηπεδούχα, είτε είναι φιλοξενούμενα, έχουν την 

υποχρέωση και την αποκλειστική ευθύνη τήρησης του Ειδικού Πρωτοκόλλου 

Άθλησης που θα ανακοινωθεί από τους αρμόδιους Υγειονομικούς Φορείς και 

θα θεσμοθετήσει η Πολιτεία. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλοι οι συντελεστές 

των αγώνων.  

6. Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ Κιλκίς 

διατηρούν το δικαίωμα να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν διατάξεις της 

παρούσας, που θα βοηθήσουν στην ομαλή διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων.  

7. Η αυθεντική ερμηνεία της Προκήρυξης Πρωταθλήματος, καθώς και 

οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται στην παρούσα, ανήκει στην Εκτελεστική 

Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Κιλκίς.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΑΡΑΣ                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 


