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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ  Π Α Ι Δ Ω Ν   

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

 
 

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. 

2. το καταστατικό της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. Αργολίδας, καθώς  και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της 

Ένωσης 

3. τον Κανονισμό Αγώνων Πρωταθλημάτων Ερασιτεχνικών Ομάδων, τον Πειθαρχικό Κώδικα της 

Ε.Π.Ο. και εν γένει τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο., 

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σε ι  
τη διοργάνωση των αγώνων του πρωταθλήματος κατηγορίας ΠΑΙΔΩΝ  Κ-16 αγωνιστικής 

περιόδου 2018-2019 μεταξύ των σωματείων που ανήκουν στη δύναμή της.  

 

 
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Στους παραπάνω αγώνες πρωταθλήματος έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα σωματεία της Ε.Π.Σ. 

Αργολίδας. Η συμμετοχή είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τον Παναργειακό την Ένωση Ερμιονίδας και 

την Ένωση Λέρνας   που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής κατηγορίας. 

 
 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο πρωτάθλημα κατηγορίας Παίδων δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες τα έτη 2003 και 

2004. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν και παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά τις προαναφερόμενες 

χρονολογίες (2005 και έπειτα). 

[Σας υπενθυμίζουμε την ειδική διάταξη του ΚΑΠ, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η 

συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή σε δυο αγώνες πριν παρέλθουν τουλάχιστον 24 ώρες.]. 
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α) Οι ομάδες στους αγώνες πρωταθλήματος υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν 

στον διαιτητή  

1) το δελτίο Ε.Π.Ο.,  

2) την κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών που ισχύει για την αγωνιστική περίοδο 

2018-2019 (άρθρο 18 Κ.Α.Π Ερασιτεχνικών Ομάδων)  

Επίσης, κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί και αλλοδαπούς  ποδοσφαιριστές που δεν 

έχουν δελτίο αλλά,  με πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας  θεωρημένο από δημόσια αρχή ή φωτοτυπία 

Διαβατηρίου.  

β) Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις 

των παραπάνω δικαιολογητικών. 

γ) Ο έλεγχος των δελτίων Ε.Π.Ο. και της κατάστασης  υγείας των ποδοσφαιριστών γίνεται από τον 

διαιτητή και τους αρχηγούς των ομάδων πριν από την έναρξη του αγώνα. 

δ) Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων ποδοσφαιριστών 

μέχρι την υπογραφή του Φ.Α., οι δε αρχηγοί των δύο ομάδων μπορούν να ζητήσουν σε αυτό το 

διάστημα τα δελτία, για να τα ελέγξουν, μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης 

πλαστοπροσωπίας. 

ε) Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιονδήποτε αγώνα πρωταθλήματος χωρίς την 

προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών (δελτίο Ε.Π.Ο και κατάσταση υγείας), ο δε διαιτητής 

απαγορεύει τη συμμετοχή σε όποιον δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. 

Αν, σε αντίθεση με τα παραπάνω, η ομάδα χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστή με ηλικία διαφορετική 

από αυτήν που προβλέπει η παρούσα προκήρυξη, η συμμετοχή του είναι αντικανονική και η 

υπαίτια ομάδα, σε περίπτωση υποβολής ένστασης ή καταγγελίας, υφίσταται τις προβλεπόμενες από 

τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων κυρώσεις. 

στ) Στην κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία 

αυτών, καθώς και του σωματείου που ανήκουν. Η κατάσταση αυτή θα φέρει ιατρική θεώρηση, 

στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως 

υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους. 

ζ) Η ως άνω ιατρική θεώρηση πραγματοποιείται μόνο από αθλητίατρο ή ορθοπεδικό ή παθολόγο ή 

καρδιολόγο ή αγροτικό ιατρό ή γενικής ιατρικής, πρέπει δε να παρέχεται υποχρεωτικά ανά έτος για 

κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. 

 
3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Η διεξαγωγή των αγώνων κατηγορίας Παίδων Κ-16 θα γίνει σε πρωτάθλημα ενός ομίλου 10 

ομάδων (18 αγωνιστικών). 

 
1. ΠΡΩΤΕΑΣ 

2. Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 

3. ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ 

4. ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ 

5. ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 

6. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ 

7. ΣΠΕΤΣΕΣ 

8. ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

9. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

 10. ΠΟΡΟΣ 

 

 

 

 Οι αγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σε περίπτωση νίκης με τρεις (3) βαθμούς, σε περίπτωση 

ισοπαλίας με έναν (1) βαθμό και σε περίπτωση ήττας με μηδέν (0) βαθμούς. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας των ομάδων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον ΚΑΠ. 



Στο τέλος των αγώνων συντάσσεται βαθμολογικός πινάκας και οι ομάδες κατατάσσονται κατά 

σειρά με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία. 

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ 

PLAY-OFF:Για την ανάδειξη πρωταθλητή θα διοργανωθούν αγώνες play off  ανάμεσα στους 4 

πρώτους κατά σειρά  1
ος

 - 4
ος

  &  2
ος

 – 3
ος

  σε μονούς αγώνες στην έδρα των 2 πρώτων. Ο τελικός 

θα διεξαχθεί σε έδρα που θα ανακοινώσει η διοργανώτρια, λαμβάνοντας υπόψη  γεωγραφικά 

κριτήρια.     

 Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 20η και 21η Οκτωβριου  2018. 
 

 

4. ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ 

Με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να γνωστοποιεί το σωματείο και τα χρώματα της στολής των 

ποδοσφαιριστών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Α.Π. 
 

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Η διάρκεια των αγώνων στην κατηγορία παίδων θα είναι 80΄ λεπτά (δύο ημίχρονα των 40΄ λεπτών  

έκαστο). 

 

 

 

 

6. ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
Η κάθε ομάδα μπορεί να δηλώνει σε κάθε αγώνα στην κατηγορία Παίδων μέχρι είκοσι (20) 

ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι έντεκα (11) θα συμμετέχουν στην αρχική ομάδα (παιχνίδι 11 x 

11), ενώ οι υπόλοιποι μπορεί και θα πρέπει (έστω και για μικρό χρονικό διάστημα) να 

χρησιμοποιηθούν ως αλλαγές σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον ΚΑΠ διαδικασία. 

Επισημαίνεται ακόμα ότι τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο παιδικό πρωτάθλημα 

μπορούν να δανείζονται ποδοσφαιριστές από άλλα σωματεία που δε δηλώνουν συμμετοχή στο 

πρωτάθλημα αυτό, αλλά έχουν ως έδρα τον  ίδιο δήμο (Άργους-Μυκηνών , Ναυπλίου, Επιδαύρου, 

Τροιζηνίας, Ύδρας, Πόρου, Ερμιονίδος και Σπετσών).Απαραίτητη προϋπόθεση η συγκατάθεση του 

σωματείου, με υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του, ότι συναινεί στο δανεισμό των παιχτών του, 

λόγω της μη δήλωσης συμμετοχής της ομάδας του στο πρωτάθλημα παίδων 2018-2019. 

Μετά την έναρξη του πρωταθλήματος δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή, αφαίρεση ή προσθήκη στην 

κατάσταση υγείας  που έχει κατατεθεί στην Ε.Π.Σ.Α. 

Κάθε ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνισθεί με τη μορφή δανεισμού .μόνο σε ένα σωματείο. 

 

 
7. ΓΗΠΕΔΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι αγώνες των παιδικών πρωταθλημάτων για την κατηγορία παίδων θα γίνονται  σε γήπεδο 

κανονικών διαστάσεων όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο και τις δυο εστίες. 

 

 

 

 

 
 

 

8. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 



Στους αγώνες οι διαιτητές θα ορίζονται από το όργανο της  διαιτησίας. Σε περίπτωση που αυτό δεν 

είναι εφικτό θα διευθύνει των αγώνα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Οι διαιτητές διευθύνουν τους 

αγώνες με αμοιβή, το εξοδολόγιο θα πληρώνεται από τη γηπεδούχο ομάδα πριν την έναρξη του 

αγώνα.  

 

 
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι μετακινήσεις των ομάδων θα γίνονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Οι γηπεδούχος ομάδα 

θα φροντίζει για την ιατρική κάλυψη του αγώνα. Χωρίς παρουσία ιατρού ή φυσιοθεραπευτή ή 

νοσηλευτή πρώτων  βοηθειών, αγώνας δεν θα διεξάγεται με ευθύνη  και υπαιτιότητα  της 

γηπεδούχου ομάδας. 
 

 

 

 

10. ΕΠΑΘΛΑ 

Στην πρωταθλήτρια και δευτεραθλήτρια  ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια. 
 

 

11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Ισχύουν όλοι οι κανονισμοί ποδοσφαίρου 11 Χ 11. 

2.  α) Για την επιβολή ποινών στους ποδοσφαιριστές ισχύει ό,τι προβλέπεται από τις διατάξεις 

του ΚΑΠ. 

β) Η έκτιση των ποινών των πρωταθλημάτων αυτών υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνο 

στα πρωταθλήματα αυτά. 

3. Για όλες τις ενστάσεις το παράβολο ορίζεται στα 10,00 €. 

4. Κάθε ομάδα υποχρεούται να δηλώνει ένα γήπεδο και ένα εφεδρικό, στα οποία θα ορίζονται οι 

αγώνες. 

5. Τα σωματεία θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος των αγώνων στα γήπεδα 

που πρόκειται να διεξαχθούν. 

6. Αγώνας που δε διεξάγεται για οποιονδήποτε λόγο θα πραγματοποιείται σε συνεννόηση των δύο 

ομάδων δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος 

θα ορίζεται η διεξαγωγή του ανακληθέντος παιχνιδιού με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής και 

έγκαιρη ενημέρωση των αγωνιζόμενων ομάδων. Αιτήματα ενδιαφερομένων σωματείων για αλλαγή 

ώρας ,ημέρας ή γηπέδου, πρέπει να γνωστοποιούνται στη διοργανώτρια τουλάχιστον επτά (7) 

ημέρες πριν τον αγώνα ,πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η επιτροπή να κρίνει το σύννομο ή 

όχι. Αιτήματα για τα όποια δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία δε θα γίνονται δεκτά. Η 

αδυναμία προπονητή, να είναι παρόν στον αγώνα δεν αποτελεί αιτία αναβολής.   

7. Φαρμακευτικό υλικό. Κάθε ομάδα πρέπει να εφοδιαστεί με κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό. 

8. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία και τον Κ.Α.Π. θα 

επιλύεται από την Επιτροπή Προγράμματος και Παιδικού Πρωταθλήματος της Ένωσης. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

13. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 



1. Για όλα τα ζητήματα των αγώνων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Α.Π. εκτός των ειδικών 

ρυθμίσεων που γίνονται με αυτή την προκήρυξη. 

2. Για οργανωτικά και άλλα ζητήματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα, οι ομάδες που 

συμμετέχουν θα απευθύνονται στην Επιτροπή Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ένωσης, η οποία 

θα επιλαμβάνεται και όπου κρίνει αναγκαίο θα θέτει τα αντίστοιχα θέματα υπό την κρίση των 

αρμοδίων οργάνων και του Δ.Σ. της. 

3. Η Ε.Π.Σ. Αργολίδας αυτοδίκαια έχει την αποκλειστική και χωρίς όρους διαχείριση των πάσης 

φύσεως εμπορικών, διαφημιστικών και τηλεοπτικών δικαιωμάτων που αφορούν τους αγώνες και 

τους παίκτες σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες των πρωταθλημάτων. 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                         Ο  Γ. Γραμματέας 

 

 

 

 Σιδέρης  Γ.  Βασίλειος                                      Ρέσκος  Γ. Μάριος 

 
 


