
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 
                                                                                    Προς 
                                                                                      Σωματεία Α1 και Α     
                                                                                      Ερασιτεχνικής Κατηγορίας  
                                                                                      Στις έδρες τους 
       Κε  Πρόεδρε, 
         Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 36/5-7-2021  απόφαση του Διοικητικού μας 
Συμβουλίου      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε   τα  Πρωταθλήματα ποδ. περιόδου 2021-2022 
της  Α1 και Α  Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, με ημερομηνίες  έναρξης τις εξής:   
  Για την Α1 κατηγορία την 16-10-2021 , και για τη Α  κατηγορία την 17-10-2021 . 
    Συνημμένα με την Προκήρυξη των αγώνων Πρωταθλήματος σας στέλνουμε και τη 
Δήλωση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα, που θα πρέπει να καταθέσετε στα Γραφεία 
μας   (μαζί με το Πρακτικό κατανομής αξιωμάτων και τα παράβολα συμμετοχής) έως 
την   Παρασκευή 20-8-2021. 
   Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης και του προβλεπόμενου παραβόλου 
είναι υποχρεωμένα να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες με την Ένωση 
,που 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 του 
Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Κιλκίς. 
Η  κλήρωση των αγώνων  Πρωταθλήματος θα γίνει δημόσια ως εξής: 
Α1  Κατηγορία                  :      Δευτέρα     20  Σεπτεμβρίου    ώρα 19.00  (ΕΡΓΑΤ. ΚΕΝΤΡΟ) 
Α΄     »  ΔΥΤ. ΟΜΙΛΟΣ     :     Δευτέρα     20  Σεπτεμβρίου     ώρα 20.00             » 
Α΄     »  ΑΝΑΤ. ΟΜΙΛΟΣ  :     Δευτέρα     20  Σεπτεμβρίου     ώρα  20.00            » 
 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ ΩΝ    2021-2022 
    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 Παιδιάς Ποδοσφαίρου και  
ε)  Την υπ’ αριθ.  36/ 5-7-2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου  
 
 
   Α1   Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α 
   1.  Α.Ο. ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 
   2.  ΑΣΤΕΡΑΣ Μ. Βρύσης 
   3.  ΠΑΟΚ  Κρηστώνης 
   4.  Α.Ε. Πολυκάστρου 
   5.  ΑΠΟΛΛΩΝ  Ευρωπού  
   6.  ΠΑΪΚΟ  Γουμένισσας 
   7.  ΕΘΝΙΚΟΣ Σ. Μουριών 
   8.  ΠΑΟΝΕ    Επταλόφου 
   9.   ΗΡΑΚΛΗΣ   Αργυρούπολης 
  10. ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ  Νέας Σάντας  
  11.  ΚΕΡΑΥΝΟΣ Βάθης                              
  12. ΝΕΟΤΗΤΑ Μεταλλικού 
  13.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  Π. Αγιονερίου 
  14. ΔΟΞΑ Γερακαριού   
 
   Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
   1. ΕΘΝΙΚΟΣ Αξιούπολης                                                                                                         
   2. ΠΑΙΩΝ  Τούμπας                                      
   3. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Γρίβας                                 
   4. ΘΥΕΛΛΑ  Αγ.Πέτρου                                                                                                           
   5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ  Πολυπέτρου                  
   6. ΑΣΤΕΡΑΣ Βαλτοτοπίου 
   7. ΑΠΟΛΛΩΝ  Πευκοδάσους 
   8. ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Λιβαδίων 



   9. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χωρυγίου 
 10. ΔΟΞΑ Π.Γυναικοκάστρου 
 11. ΑΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                                                                                                                             
 12. ΝΙΚΗ  Ευκαρπίας                                  
 13. ΗΡΑΚΛΗΣ Κοιλαδίου                                                                                                                                                                                                                                                                   
 14. ΣΤΕΡΝΑΪΚΟΣ Μ. Στέρνας                     
 15. Α.Ο.ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ                                    
 16. ΔΟΞΑ  Βαπτιστή                                     
 17. ΔΟΞΑ Χέρσου                                        
 18. ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Αγιονερίου 
 19. ΕΡΜΗΣ Τερπύλλου 
 20. ΠΑΟΚ Κεντρικού 
 21. Π.Ο.  Ξηρόβρυσης 
                                                                                                                                                                                          
1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (άρθρο 7  του Κ.ΑΠ.) 
      Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της ΕΠΣ Κιλκίς 
     και των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτό το Πρωτάθλημα. 
     Η Ένωση θα προβεί στην συμπλήρωση της παρούσας προκήρυξης μετά τις δηλώσεις     
     συμμετοχής των ομάδων στα Πρωταθλήματα, ώστε να  οριστικοποιηθεί ο τρόπος διεξα     
     γωγής  των Πρωταθλημάτων καθώς και τα κεφάλαια Προβιβασμός και Υποβιβασμός σε      
     κάθε κατηγορία.     
 
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
    Με την υπ’ αριθ. 36/5-7-2021 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ημερομηνία 
έναρξης  των αγώνων των Πρωταθλημάτων για  την Α1  κατηγορία  την 16-10-2021 ,  και για  
την Α   κατηγορία την  17-10-2021 . 
 
3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 4 του ΚΑΠ) 
Ι.  Τα Σωματεία Α1 και Α΄   Κατηγορίας που έχoυν δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα 
αυτά, πρέπει μέχρι το μεσημέρι της  Παρασκευής 20 Αυγούστου, να προσκομίσουν στην 
ΕΠΣ δήλωση συμμετοχής (που σας στέλνουμε συνημμένα) 
α)  Με την δήλωση συμμετοχής  θα υποβληθεί υποχρεωτικά και η σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Σωματείου (τηλέφωνα και  email Προέδρου-Γεν.Γραμματέα και Εκπρο 
σώπου ομάδας.  
β) Στα πλαίσια συμμόρφωσης του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016, είναι αναγκαίο 
να κατατεθεί μαζί με το έντυπο σύνθεσης του Δ.Σ και πράξη συναίνεσης και επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για κάθε μέλος του Δ.Σ υπογεγραμμένη με 
θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.  
γ) Επιπλέον πρέπει να κατατεθεί και το επισυναπτόμενο έγγραφο «ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ/ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ» περί αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, 
των εγκυκλίων ,των οδηγιών και των αποφάσεων της FIFA και UEFA και της ΕΠΟ (άρθρο 
13, 66, 68 του Καταστατικού της ΕΠΟ), δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της Υπογραφής. 
 
4. ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αρθρ. 7  του Κ.Α.Π.) 
   Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 36/5-7-2021 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, όλα τα 
Σωματεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής συμμετοχής για τις διοργανώσεις 
του κυπέλλου και των Πρωταθλημάτων της Α1 και Α κατηγορίας,για το λόγο ότι ενώ την 
παρελθούσα αγωνιστική περίοδο κατέβαλαν παράβολο συμμετοχής για τα Πρωταθλήματα, 
αυτά δεν περατώθηκαν ,αφού διεξήχθησαν μόνο οι τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.Τα Σωμα 
τεία θα καταβάλλουν μόνο  το ποσό των 20 ευρώ για συνδρομή  έτους 2021.  
Α1   Κατηγορία                   20 ευρώ συνδρομή έτους 2021 
Α΄           >>                        20 ευρώ συνδρομή έτους  2021 
 
Η καταβολή του παραβόλου θα γίνεται υποχρεωτικά στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με 
κατάθεση στον  αριθμό λογαριασμού  5249-021621-508 με την επωνυμία ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ ή 
για την χρήση web-banking  αριθ. ΙΒΑΝ: GR6001722490005249021621508  
 

 

 



  
5. ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ     (άρθρ. 14 του ΚΑΠ) 
   Το Σωματείο είναι υποχρεωμένο με τη δήλωση συμμετοχής να  γνωρίσει στην  ΕΠΣ  Κιλκίς 
τα χρώματα της στολής (ή των στολών) των ποδοσφαιριστών και  τα γήπεδα που θα 
χρησιμοποιήσει στους αγώνες του. 
Η ομάδα που 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. 
Στην περίπτωση ενδεχόμενης αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου, κατά τα προαναφερόμενα, 
η ομάδα έχει την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα της το γήπεδο που θα ορίσει η Ένωση, 
οπότε και αποκτά την ιδιότητα της γηπεδούχου και έχει γενικά όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν απ΄ αυτή. 
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 ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ -ΤΡΟΠΟΣ 
ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (άρθρ. 11  του ΚΑΠ) 
 Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτισθεί ύστερα από κλήρωση. Τα γήπεδα τέλεσης των 
αγώνων η ημέρα έναρξης και η ώρα θα ορισθούν με το πρόγραμμα των αγώνων. 
Κάθε αναγκαία μεταβολή του προγράμματος θα κοινοποιείται σε όλα τα σωματεία και 
λοιπούς ενδιαφερομένους. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο 
τέλεσης αυτού, υποχρεούται όμως να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους και το 
αρμόδιο τμήμα τάξης τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Το 24/ωρο 
αρχίζει από την στιγμή αποστολής του e-mail ή της ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο (site) 
της ΕΠΣ Κιλκίς (www.epskilkis.gr) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ειδοποίησης από τη 
διοργανώτρια έστω και τηλεφωνικά από την γραμματεία της Ε.Π.Σ. 
Οι αγώνες θα γίνονται Σάββατο , Κυριακή ή Τετάρτη, όπως η Ε.Π.Σ. 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 
   Αγώνας που λόγω καιρικών συνθηκών αναβάλλεται ή διακόπτεται διεξάγεται μέσα σε 15  
ημέρες από την αναβολή του ή την διακοπή του, σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται με 
απόφαση του Δ.Σ της Ε.Π.Σ (άρθρο 21 σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 4 του ΚΑΠ) εκτός 
αν οριστεί διαφορετικά από το Δ.Σ για λόγους ανωτέρας βίας. 
Επίσης καμία αναβολή αγώνα δεν θα γίνει σε περίπτωση συμμετοχής ποδο 
σφαιριστών σε οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση όπως π.χ σχολικές εκδρομές κλπ. 
                                                                                                                   
7.ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ  (άρθρ. 13 του ΚΑΠ ) 
  Σε κάθε αγώνα πρωταθλήματος θα ορίζεται από την Ένωση, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, 
Παρατηρητής – αντιπρόσωπός της, που έχει τις από το Άρθρο 13 του Κ.Α.Π. καθορισμένες 
αρμοδιότητες.             
 
8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ (άρθρο 20 του ΚΑΠ) 
     Για κάθε αποτέλεσμα αγώνα οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το  
άρθρο 20 του ΚΑΠ. Η κατάταξη των ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωσή  
τους από το Δ.Σ της Ένωσης θα γίνει σύμφωνα με το ίδιο άρθρο (20 του ΚΑΠ) 
      
9. ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ  

 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. 
Όταν η διοργανώτρια ορίσει αγώνες σε ουδέτερο γήπεδο και δημιουργούνται 
φθορές  στις εγκαταστάσεις  του γηπέδου, το κόστος των ζημιών θα 
αποτιμάται και  θα  καταλογίζεται  απ’ το Διοικητικό μας Συμβούλιο στο 
υπαίτιο Σωματείο, μετά την  αυτοψία της Επιτροπής  Γηπέδων. 
 

 



 
 
10. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ(άρθρο 17 του ΚΑΠ) 
     Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής ομάδας σε αγώνες Πρωταθλήματος εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 17 του ΚΑΠ. Ομάδα μη κατερχόμενη να αγωνισθεί σε τρεις (3) 
συνολικά αγώνες του Πρωταθλήματος της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι 
αποχώρησε με τη θέλησή της, 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 ΚΑΠ. 

      
11. ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ                  
1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να 
παραδίδουν στο διαιτητή: 
  α)Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή                                                                        
 β)Την Κάρτα Υγείας 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 η 
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. 

Έκδοση και Ισχύς 
1. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται και ανανεώνεται από τις Εθνικές Αθλητικές 
Ομοσπονδίες. Η έκδοση και ανανέωση της γίνεται ατελώς, χωρίς καμιά οικονομική 
επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών και ισχύει για ένα (1) έτος από τη 
θεώρηση της. 
2. Εκδίδεται μόνον κατόπιν των έξης υποχρεωτικών εξετάσεων: 
α) Κλινική εξέταση 
β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό 
γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα. 
3. Αναλόγως των ευρημάτων των ως άνω υποχρεωτικών εξετάσεων και εφόσον οι ιατροί της 
παρ. 1 του άρθρου 4 κρίνουν σύμφωνα με την επιστημονική κρίση τους απαραίτητη την 
περαιτέρω διερεύνηση, δύνανται να παραπέμπουν τον αθλητή για περαιτέρω εξετάσεις. 

Θεώρηση 
1. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών η Πανεπιστημιακών 
Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων η από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε 
σχέση με το Δημόσιο η με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες 
την καρδιολογική ειδικότητα.                                                                                                           
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 για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης 
ένστασης πλαστοπροσωπίας.                                                                                          
5.Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα πρωταθλήματος ή 
κυπέλλου χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων α και β της παρ. 1 του παρόντος 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. ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ –ΦΑΡΜΑΚ. ΥΛΙΚΟ - ΜΠΑΛΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ   
       
α)Κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες υποχρεούται να είναι εφοδιασμένη με 
φαρμακευτικό υλικό για χρήση των ποδοσφαιριστών της. 
Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να φροντίζουν για την παρουσία 
γιατρού αγώνα και στη διάθεσή του πρέπει να έχουν φαρμακευτικό υλικό πρώτων βοηθειών 
με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Στην περίπτωση απουσίας ιατρικού προσωπικού, ο 
αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, η οποία χάνει τον αγώνα με 
τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή.   (άρθρο 16 παρ.2 του ΚΑΠ) 
Κρίνεται σκόπιμο σε κάθε γήπεδο να υπάρχει κολάρο λαιμού, και εργαλείο για την 
επαναφορά της γλώσσας. 
β) 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 και σε καλή 
κατάσταση. 
Για την μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί αποφασίζει ο διαιτητής 
γ) Σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα  επιτρέπονται μέχρι τέσσερις (5) αλλαγές σε κάθε 
αγώνα 
 Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποβλήθηκε από το διαιτητή. 
 
13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ   ΑΓΩΝΩΝ                          
α) Η οικονομική οργάνωση, επιστασία και διαχείριση των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με      
    το άρθρο 26 του Κ.Α.Π.. 
 β) Η τιμή των εισιτηρίων ορίζεται για  τις Κατηγορίες Α1,  Α΄ και  Β΄ στην τιμή   των   5       
     ευρώ. 

     
 14. EΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ    (άρθρο 25 του Κ.Α.Π.). 
    Στην πρώτη ομάδα του Βαθμολογικού Πίνακα (κάθε ομίλου στην Β κατηγορία) θα 
απονεμηθεί κύπελλο και 25 μετάλλια. Πρωταθλήτριες ομάδες σε όλες τις κατηγορίες 
ανακηρύσσονται αυτές  που  τερμάτισαν πρώτες  μετά τη διαδικασία των PLAY-OFF. 
15. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ    (άρθρο 23 του ΚΑΠ) 

     α) Για τις ενστάσεις  το παράβολο ορίζεται στο ποσό των 100 ευρώ:                                                                              
   1. Για αντικανονικότητα γηπέδου 
   2. Για αντικανονικό Ορισμό Διαιτητή 
   3. Για αντικανονική διακοπή αγώνα 
   4. Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή  
   5. Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή                                                                                                                                       
  β)  Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλλουν – περιοριστικά και μόνο με τον 
    Αρχηγό τους - στο Φ.Α. τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1α, 1β, 1γ, 1δ, 1 στ, 1ζ      
  γ)  Η εκδίκαση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ένστασης 
    ομάδας, είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 23 παρ. 5  Κ.Α.Π.). 
  

                                                                                                                      
16.ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ (άρθρο 12  του Κ.Α.Π.) 
     α) Ο τρόπος διαδικασίας  διαιτητών αγώνα  θα γίνεται δια  «ΟΡΙΣΜΟΥ»  
     β) Μπορεί να διεξαχθεί αγώνας και με έναν Βοηθό ή και μόνο με τον Διαιτητή κατά την    
       κρίση της διοργανώτριας (άρθρο 12 παρ. 9γ του Κ.Α.Π.) 
    γ) Αγώνας στον οποίο δεν ορίστηκε διαιτητής ή αν ορίστηκε και δεν προσήλθε υποχρεού 
       νται οι διαγωνιζόμενες να υποδείξουν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής ως διαιτητή για  
       τη διεξαγωγή του αγώνα (άρθρο 12 παρ.9δ του Κ.Α.Π.) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                   
 17.                                       Α1   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

   Οι 12 (δώδεκα) ομάδες που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό, 
αγωνίζονται σε (2) δύο γύρους μεταξύ τους (22 αγώνες), μετά από δημόσια 
κλήρωση. 

 
     ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Οι τέσσερις(4) πρώτες ομάδες του πίνακα βαθμολογίας μετά την ολοκλήρωση των 
δύο (2) γύρων (είκοσι δύο αγώνες, 22) διεκδικούν την μία θέση προβιβασμού στη Γ΄ 
Εθνική Κατηγορία, μετά από αγώνες κατάταξης με τις Πρωταθλήτριες άλλων  
Ενώσεων. 
  Εάν η ομάδα που κατέκτησε την 1η θέση υπερτερεί από την ομάδα που κατέκτησε 
τη 2η θέση,  πλέον των πέντε  5  βαθμών ( με 6 βαθμούς διαφορά) ανακηρύσσεται  
Πρωταθλήτρια και δεν διεξάγονται αγώνες PLAY OFF.  

  Εάν η ομάδα που θα καταλάβει την 4η θέση μειονεκτεί πλέον των 5 βαθμών (6 
βαθμούς) της ομάδας που τερμάτισε στη 3η θέση ,δεν συμμετέχει στη διαδικασία. 
Εάν η ομάδα που θα καταλάβει την 3η θέση μειονεκτεί πλέον των 5 βαθμών (6 
βαθμούς) της ομάδας που τερμάτισε στη 2η θέση ,δεν συμμετέχει στη διαδικασία 
των PLAY OFF. 

    Εάν δεν συντρέχουν  οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι ομάδες που θα καταλάβουν 
από την 1η έως και  την 4η θέση στον πίνακα βαθμολογίας της  κανονικής  περιό 
δου  κατέρχονται σε αγώνες  PLAY-OFF για να ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια και να 
συμμετέχει στους αγώνες κατάταξης με τις  Πρωταθλήτριες των άλλων Ενώσεωνκαι      
αγωνίζονται ως εξής : 
Η ομάδα που τερμάτισε στην 4η θέση αγωνίζεται στην έδρα της ομάδας που τερμά 
τισε στην 3η θέση σε ένα αγώνα .Σε περίπτωση ισοπαλίας προβλέπεται  διαδικασία 
παράτασης και πέναλτι. Ο νικητής του αγώνα θα αγωνιστεί στην έδρα της ομάδας 
που τερμάτισε στην 2η θέση,σε έναν αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας προβλέπεται  
διαδικασία παράτασης και πέναλτι. Ο νικητής του αγώνα θα αγωνιστεί στην έδρα 
της ομάδας που τερμάτισε στην 1η θέση.  
Ο τελικός αγώνας του Πρωταθλήματος θα διεξάγεται στην έδρα της ομάδας που 
τερμάτισε στην 1η θέση. Σε περίπτωση ισοπαλίας  προβλέπεται  διαδικασία 
παράτασης και πέναλτι. Εάν νικήτρια αναδειχθεί η γηπεδούχος ομάδα τότε αυτή 
ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια και περατώνεται το Πρωτάθλημα και  συμμετέχει 
στους αγώνες κατάταξης με τις  Πρωταθλήτριες των άλλων Ενώσεων. Εάν νικήτρια 
αναδειχθεί η φιλοξενούμενη ομάδα ,τότε θα διεξάγεται  και δεύτερος αγώνας σε 
ουδέτερο γήπεδο με την ίδια διαδικασία (σε περίπτωση ισοπαλίας παράταση και 
πέναλτι). H νικήτρια ομάδα ανακηρύσσεται  Πρωταθλήτρια και περατώνεται το 
Πρωτάθλημα. 

     Η διαδικασία θα περατωθεί έως την 16η Απριλίου 2022.  
  ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
 Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 5η έως και την 9η θέση τίθενται σε κάθε περίπτ   
 ση , εκτός διαδικασίας αγώνων  υποβιβασμού. 

   Η ομάδα που θα καταλάβει την τελευταία θέση 12η) με τη λήξη του Πρωταθλήμα 
τος υποβιβάζεται κατευθείαν στην Α κατηγορία, και σταματά η διαδικασία PLAY 
OUT στην περίπτωση Β ). 

   Εάν η ομάδα που κατέκτησε την 11η θέση μειονεκτεί από την ομάδα που τερμάτισε 
στην 10η θέση,  πλέον των πέντε  (5)  βαθμών ( με 6 β. ) υποβιβάζεται κατευθείαν 
και δεν συμμετέχει στη διαδικασία, και περατώνεται το κεφάλαιο υποβιβασμός ,σε 
κάθε περίπτωση. 

   Εάν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις η ομάδα που κατέλαβε την 11η 
θέση αγωνίζεται στην έδρα της ομάδας που κατέλαβε την 10η θέση .Σε περίπτωση 
ισοπαλίας θα περατώνεται ο αγώνας με παράταση και πέναλτι. Εάν νικήτρια ανα 
δειχθεί η γηπεδούχος ομάδα τότε η ηττημένη  υποβιβάζεται στην Α κατηγορία ,ενώ 
η νικήτρια ομάδα θα παραμένει στην Α1 κατηγορία και  περατώνεται η διαδικασία 
υποβιβασμού. Εάν νικήτρια αναδειχθεί η φιλοξενούμενη ομάδα ,τότε θα διεξάγεται  
και δεύτερος αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο με την ίδια διαδικασία (σε περίπτωση 



ισοπαλίας παράταση και πέναλτι). Η ηττημένη ομάδα υποβιβάζεται στην Α 
κατηγορία. 

   

 

 

 

 

 

     
                                                   Α΄   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

Ι.- Οι 22 (εικοσιδύο ) ομάδες που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό, 
αγωνίζονται  σε δύο ομίλους των 11 ομάδων που αγωνίζονται σε  αγώνες μεταξύ 
τους (2 γύρους),  μετά από  δημόσια κλήρωση. 

 
        ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

 Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση σε κάθε όμιλο της Α κατηγορίας θα 
προβιβάζονται στην Α1 κατηγορία και θα ανακηρύσσονται Πρωταθλήτριες χωρίς 
άλλη διαδικασία. 
Εάν η ομάδα που κατέκτησε την 2η θέση υπερτερεί από την ομάδα που κατέκτησε 
τη 3η θέση,  πλέον των πέντε 5  βαθμών ( με 6 βαθμούς διαφορά) ανακηρύσσεται  
Δευτεραθλήτρια,ανέρχεται στην Α1 κατηγορία ( περιπτώσεις α,β, και δ) και διακό 
πτονται οι αγώνες PLAY OFF .Εάν η ομάδα που κατέκτησε την 3η θέση υπερτερεί 
από την ομάδα που κατέκτησε τη 4η θέση,  πλέον των πέντε 5  βαθμών ( με 6 
βαθμούς διαφορά) συμμετέχει στη διαδικασία σε αγώνα ανάμεσα στη 2η ομάδα και 
την 3η.Εάν νικήτρια αναδειχθεί η φιλοξενούμενη ομάδα ,τότε θα διεξάγεται  και 
δεύτερος αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο με την ίδια διαδικασία (σε περίπτωση 
ισοπαλίας παράταση και πέναλτι),για να αναδειχθεί  η ομάδα που θα ανέλθει στην 
Α1 κατηγορία ως δεύτερη. Εάν νικήτρια αναδειχθεί η γηπεδούχος ομάδα τότε αυτή 
ανακηρύσσεται Δευτεραθλήτρια,περατώνεται η διαδικασία και ανέρχεται στην Α1 
κατηγορία  ( περιπτώσεις α,β, και δ) .Εάν η ομάδα που θα καταλάβει την 5η θέση 
μειονεκτεί πλέον των 5 βαθμών (6 βαθμούς) της ομάδας που τερμάτισε στη 4η 
θέση ,δεν συμμετέχει στη διαδικασία,και διεκδικούν την άνοδο στην Α1 κατηγορία οι 
ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 2 έως 4.  

     Εάν δεν συντρέχουν  οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι ομάδες που θα καταλάβουν    
    από την 2η  έως και την 5η θέση στον πίνακα βαθμολογίας της κανονικής  περιόδου     
     κατέρχονται   σε αγώνες  PLAY-OFF  για  να  ανακηρυχθεί η Δευτεραθλήτρια με την  
     παρακάτω διαδικασία και αγωνίζονται ως εξής  

Η ομάδα που τερμάτισε στην 5η θέση αγωνίζεται στην έδρα της ομάδας που τερμά 
τισε στην 4η θέση σε ένα αγώνα .Σε περίπτωση ισοπαλίας προβλέπεται  διαδικασία 
παράτασης και πέναλτι. Ο νικητής του αγώνα θα αγωνιστεί στην έδρα της ομάδας 
που τερμάτισε στην 3η θέση,σε έναν αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας προβλέπεται  
διαδικασία παράτασης και πέναλτι. Ο νικητής του αγώνα θα αγωνιστεί στην έδρα 
της ομάδας που τερμάτισε στην 2η θέση. Σε περίπτωση ισοπαλίας προβλέπεται  
διαδικασία παράτασης και πέναλτι. Εάν νικήτρια αναδειχθεί η φιλοξενούμενη ομάδα 
τότε θα διεξάγεται  και δεύτερος αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο με την ίδια διαδικασία 
(σε περίπτωση ισοπαλίας παράταση και πέναλτι),για να αναδειχθεί  η ομάδα που 
θα ανέλθει στην Α1 κατηγορία ως δεύτερη. Εάν νικήτρια αναδειχθεί η γηπεδούχος 
ομάδα τότε αυτή ανακηρύσσεται Δευτεραθλήτρια,περατώνεται η διαδικασία και 
ανέρχεται στην Α1 κατηγορία.  
 
Στην περίπτωση Γ του ΠΙΝΑΚΑ Α, που  ανέρχονται στην Α1 κατηγορία  3 ομάδες 
τότε αυτή θα προκύπτει μετά από αγώνα μπαράζ ανάμεσα στις ομάδες που 
κατέλαβαν την 1η θέση στους  δύο ομίλους της Α κατηγορίας, μετά τη διαδικασία 
των αγώνων PLAY-OFF. Ο αγώνας θα διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο που θα 
ορίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και θα προβλέπεται σε περίπτωση 
ισοπαλίας διαδικασία παράτασης και πέναλτι. Η νικήτρια ομάδα θα ανέρχεται στην 
Α1 κατηγορία μόνο στην περίπτωση γ του ΠΙΝΑΚΑ Α. Η ηττημένη ομάδα θα είναι η 
πρώτη επιλαχούσα ομάδα, ώστε να συμμετέχει στην Α1 κατηγορία κατά την 



επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2023 στην περίπτωση που δεν δηλώσει 
συμμετοχή κάποια από τις ομάδες που έχουν αυτό το δικαίωμα. 

            

  
 
 
 
 

          Ο παρακάτω ΠΙΝΑΚΑΣ Α αφορούν στον αριθμό των ομάδων που ανέρχονται ή  
            υποβιβάζονται  Κατηγορία : 
      
                                                    Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Α΄ 
 

 

            α           β          γ           δ 

    Γ   Εθνική             0           0          1           1 

        

     Α1  κατ. 

       

           0 

           

           2 

          1 

          

          1 

         0 

        

         2 

          1 

         

          2 

      Α  κατ.            4           4          3           4 

                                                        
 

   
18.     ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

  Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα       
   αρμόδια αθλητικά όργανα.                                                 

19.    ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ  ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ  ΣΤΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ          
         ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

  
    Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 36/5-7-2021  απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου    
άρθρο 7 παρ. 6  του ΚΑΠ, ο αριθμός των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής   
στα Πρωταθλήματα της αγωνιστικής  περιόδου  2021-22 καθορίζεται σε  34. 
 Στις  κληρώσεις των αγώνων πρωταθλήματος έχουν δικαίωμα συμμετοχής αυτές, και  
όσες επιπλέον ομάδες δηλώσουν στην Β κατηγορία. 
Το Δ.Σ. και η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ Κιλκίς διατηρούν το δικαίωμα να 
συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν διατάξεις που θα βοηθήσουν στην ομαλή διεξα 
γωγή των Πρωταθλημάτων .  Η αυθεντική ερμηνεία της Προκήρυξης Πρωταθλήματος 
καθώς και οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ 
Κιλκίς. 
 
 
         Ο Πρόεδρος                                                           Ο  Γ. Γραμματέας 
 
 
 
        Πάταρας Κων/νος                                                 Πασχαλίδης Ιωάννης 
                                          
                      
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


