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Η Ε. Π. Σ Χανίων αφού έλαβε υπ’ όψη: 

1.Το καταστατικό της. 

2.Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως αυτές θα ισχύουν κατά 

την έναρξη του παρόντος πρωταθλήματος. 

3.Τον Πειθαρχικό Κώδικα. 

4. Τους κανόνες παιδιάς ποδοσφαίρου. 

5.Την υπ’ αριθ.     1906  /12 -7-2021  απόφαση της Ε.Ε. της. 

 

                 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Τους αγώνες πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας περιόδου 2021-2022 όπου θα 

συμμετέχουν σύμφωνα με την δήλωση συμμετοχή τους Δεκατέσσερεις [14] ομάδες 

και η οποία καθίσταται υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 3 του Κ. Α. Π. 

 
 

1. ΑΜΙΛΛΑ ΜΟΔΙΟΥ 

2. Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ 

3. ΑΠΤΕΡΑ 

4. ΑΡΗΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ  

5. ΑΣΠΙΔΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ 

7. E.Θ.Κ. 

8. ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

9. ΙΩΝΙΑ 2000 

10. ΝΕΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ  

11. ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΣΤΥΛΟΥ 

12. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ  

13. ΡΟΔΩΠΟΥ 

14 ΤΙΤΑΝ ΚΑΛΥΒΩΝ 

 

1.ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για σύμβαση προσχώρησης, μεταξύ της Ένωσης 

ως διοργανώτριας και των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα 

αυτό. 

Το σωματείο δεσμεύεται από το καταστατικό , τους κανονισμούς , τις οδηγίες και 

αποφάσεις της FIFA, U. E. F.A. , της Ε.Π.Ο. και της Ε. Π. Σ. Χανίων και τις τυχόν 

τροποποιήσεις τους. Με την αποδοχή της Προκήρυξης συντελείται η παραπάνω 

σύμβαση. 

Σε περίπτωση μη αποδοχής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 7 παρ 3 του Κ. Α. 

Π. 

 

2.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 



Με την υπ’ αριθ. (  1906 /  12 / -7-2021 ) απόφαση της Ε.Ε./ Ε. Π. Σ. Χανίων ημέρα 

έναρξης των αγώνων ορίζεται η 18-9-2021 και λήξη η εντός των πλαισίων ημερομηνία 

που προβλέπεται από τον  Κ. Α. Π. ή με σχετική απόφαση της Ε.Ε./ Ε.Π.Σ. Χανίων. 

 

3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το σωματείο που έχει δικαίωμα και επιθυμεί να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα αυτό, 

έχει δηλώσει συμμετοχή την προβλεπόμενη ημερομηνία , ήτοι 6-8-2021 υποβάλλοντας 

στην Ένωση γραπτή δήλωση συμμετοχής. Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει την 

Δευτέρα   31-8-2021.

 

Α] Για να συμμετάσχει μια ομάδα στο πρωτάθλημα πρέπει να υποβάλλει στην Ένωση 

γραπτή Δήλωση Συμμετοχής, Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση καθώς και πράξη 

συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όλων των μελών της  ΕΕ. 

υπογεγραμμένα από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου περί της αποδοχής του 

Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων, 

FIFA, UEFA και ΕΠΟ [ Άρθρο 2, παρ 3α, εδ, ιγ, του Καταστατικού Ε.Π.Ο.], νόμιμα 

επικυρωμένη. Χωρίς την υποβολή των ως άνω, καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν θα 

γίνεται δεκτή  και θα αποκλείεται του πρωταθλήματος με απόφαση της Ε.Ε. της 

διοργανώτριας, σε συνδυασμό και με το άρθρο 7 παρ 3 του Κ.Α.Π. 

Β]Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των ομάδων στο πρωτάθλημα αυτό, θα 

είναι η μη οφειλή προς την διοργανώτρια. Σε αντίθετη περίπτωση οι δηλώσεις 

συμμετοχής , δεν θα γίνονται δεκτές  και με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος 

της Ε. Π. Σ. Χανίων , θα καλείται να συμμετάσχει στο ανωτέρω πρωτάθλημα το 

επόμενο σωματείο του βαθμολογικού πίνακα της Γ’ τοπικής κατηγορίας της 

παρελθούσης ποδοσφαιρικής περιόδου (άρθρο 4 Κ.Α.Π.). 

  Τη Δήλωση συμμετοχής συνοδεύει απαραίτητα και το παραχωρητήριο του γηπέδου 

στο οποίο το σωματείο πρόκειται να αγωνισθεί. 

 

4.ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής το σωματείο πρέπει να καταβάλλει στην Ένωση το 

ποσό των εκατό είκοσι ευρώ [120,00] εξαιρουμένων των σωματείων που είχαν την 

σεζόν 2020-21 πληρώσει το  παράβολο συμμετοχής  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1906/   

12 -7-20 απόφαση της Ε.Ε/ Ε.Π.Σ Χανίων.  

 

5.ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ [ΓΗΠΕΔΟ] 

Το σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή, υποχρεούται να γνωρίσει στην Ένωση το 

χρώμα της στολής των ποδοσφαιριστών του, σύμφωνα με το άρθρο 14 και τις σχετικές 

του παραγράφους του  Κ. Α. Π. , καθώς και το γήπεδο και το σχετικό παραχωρητήριο 

που θα χρησιμοποιεί για τους αγώνες του. Η στολή υποχρεωτικά περιλαμβάνει : 

Φανέλα – Παντελονάκι – Κάλτσες – Ποδοσφαιρικά Υποδήματα και επικαλαμίδες. 

Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να μετέχουν στους αγώνες με τα χρώματα της στολής που 

δήλωσαν, στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν στολές με τα ίδια 

χρώματα ή παρεμφερή, η Φιλοξενούμενη ομάδα έχει υποχρέωση να αλλάξει στολή. 



 Οι στολές των τερματοφυλάκων των ομάδων που αγωνίζονται, πρέπει να έχουν 

διαφορετικό χρώμα από αυτό που έχουν οι στολές των ομάδων τους. Στην περίπτωση 

που ο ποδοσφαιριστής φορεί στολή με διαφορετικό χρώμα από αυτό που έχουν οι 

στολές των συμπαικτών του ή φανέλα χωρίς αριθμό , δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του 

στον αγώνα  - ύστερα από απόφαση του διαιτητή  - μέχρι να συμμορφωθεί με την 

υποχρέωση που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Οι αρχηγοί των ομάδων υποχρεωτικά 

φοράνε στο αριστερό τους χέρι ειδικό σήμα της ιδιότητας αυτή [περιβραχιόνιο]. Σε 

περίπτωση ματαίωσης του αγώνα ύστερα από απόφαση του διαιτητή λόγω άρνησης της 

υποχρέωσης για την αλλαγή της εμφάνισης της ομάδας, η τελευταία είναι υπαίτια της 

ματαίωσης του αγώνα και μηδενίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, 

κατακυρωμένου  του αγώνα υπέρ του αναίτιου αντιπάλου με 3-0 τέρματα και 

αφαιρουμένων [3] τριών βαθμών από τον πίνακα βαθμολογίας του πρωταθλήματος από 

την υπαίτια ομάδα. Για τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων των πρωταθλημάτων ισχύουν 

οι διατάξεις του άρθρου 8 του  Κ. Α. Π. 

  -Η αρίθμηση στην εμφάνιση  [άρθρο 14] του Κ.Α.Π. [ φανέλα – παντελονάκι ] των 

ποδοσφαιριστών στα πρωταθλήματα του παρόντος κανονισμού  υποχρεωτικά  είναι 

από το ένα [1] έως και το δεκαοκτώ [18]. 

Η αρίθμηση στα παντελονάκια είναι προαιρετική. Εφόσον όμως υπάρχει, τότε 

υποχρεωτικά θα είναι όμοια με αυτή της φανέλας. 

Ειδικότερα  για την σεζόν 2021-22 τα ποδοσφαιρικά σωματεία για τις δυο επιπλέον 

θέσεις αναπληρωματικών , θα χρησιμοποιούν αρίθμηση το νούμερο δεκαεννέα (19) 

, και το νούμερο είκοσι (20).  

 

6.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ 

Α]Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτιστεί μετά από κλήρωση των ομάδων που 

δήλωσαν συμμετοχή. Οι γηπεδούχες ομάδες που θα προκύπτουν από την κλήρωση, 

όπως επίσης και η μέρα και ώρα έναρξης των αγώνων θα ορισθούν με το πρόγραμμα 

που θα εκδοθεί  καθώς και τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων. 

Β] Σε περίπτωση ακαταλληλότητας του γηπέδου θα ισχύσει το άρθρο 10 του Κ. Α. Π. 

Γ]Όσο αφορά τη διάρκεια , ημέρα και ώρα τέλεσης των αγώνων θα ισχύσουν οι 

διατάξεις του άρθρου 11 του  Κ. Α. Π. 

Δ]Τα σωματεία [ με μέριμνα και ευθύνη τους] θα φροντίζουν για την γνωστοποίηση 

του προγράμματος στα Κοινοτικά – Δημοτικά και Εθνικά γήπεδα, τα οποία 

χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες. 

Ε]Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στη διάθεση της Ε.Π.Σ. Χανίων 

το γήπεδό τους, για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας σύμφωνα με τις διατάξεις 

των Κανονισμών Παιδιάς. 

ΣΤ} Κατ' εξαίρεση για υγειονομικούς λόγους και μόνο όταν πρόκειται για την 

περίπτωση πανδημίας (Covid-19), η προθεσμία που καθορίζεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 11 του Κ.Α.Π. δύναται να συντμηθεί περαιτέρω σε τουλάχιστον είκοσι 

τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.  

 Η διοργανώτρια αρχή μπορεί εν γένει με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ή 

του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου / Αντιπροέδρου αυτού να 



αποφασίζει την αναβολή αγώνων ή αγωνιστικών ημερών σε ειδικές περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας ή σε παραπλήσιες περιπτώσεις. Αντιστοίχως με απόφαση του Δ.Σ. 

της διοργανώτριας μπορεί να αναστέλλεται η έναρξη ή η συνέχιση ενός 

πρωταθλήματος ή ακόμα και να διακόπτεται αυτό οριστικά υπό την προϋπόθεση 

ότι δεν παραβιάζονται διατάξεις του παρόντος κανονισμού.  

 

 

7.ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ 

 Όλα τα Σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας υποχρεούνται να 

προσλάβουν διπλωματούχο προπονητή UEFA/ΕΠΟ  C΄ κατά ελάχιστον, (Άρθρο 5 

Κ.Π.Π.).οι οποίοι θα φέρουν την ειδική Ταυτότητα 3ετούς διάρκειας που εκδίδει η 

Ε.Π.Ο., καθώς  και το δελτίο πιστοποίησης προπονητή  που εκδίδει η Ε.Π.Σ. Χανίων.  

Το δελτίο πιστοποίησης προπονητή καθώς και του βοηθού προπονητή, θα εκδίδεται μία 

φορά (εκτός και αν ο προπονητής αλλάξει ομάδα) κατά την ποδοσφαιρική περίοδο 

2021 -2022 και θα ισχύει για όλα τα σωματεία που θα συνάψει σύμβαση συνεργασίας. 

Η σύμβαση αυτή, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ πρέπει να κατατεθεί στην 

Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου πριν την έναρξη των αγώνων. Σε κάθε τυχόν 

αλλαγή προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται έγκαιρα στην 

αρμόδια Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χανίων. 

 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ (1) ΦΑΣΗ. 

Το  πρωτάθλημα θα διεξαχθεί ως αναλύεται στο άρθρο 20 της οικείας 

προκήρυξης.  

Α] Το πρωτάθλημα θα γίνει σε ένα [1] όμιλο των δεκατεσσάρων   [14] ομάδων σε δύο 

γύρους. 

Β] Η διάρκεια των αγώνων θα  είναι {90} ενενήντα λεπτά της ώρας σε δύο ημίχρονα 

των {45} σαράντα πέντε λεπτών το κάθε ένα. 

Γ]Κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται στο 

χρόνο και εφοδιασμένη με τα υλικά που ορίζει το άρθρο 16 του  Κ. Α. Π. 

Δ]Σύμφωνα με το άρθρο 18 του  Κ. Α. Π. σχετικά με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας, 

την κάρτα υγείας ,ισχύουν τα εξής: 

1.Οι ομάδες  σε όλους τους αγώνες τους, υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να 

παραδίδουν στον διαιτητή: 

α] Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας του ποδοσφαιριστή .  

β] Από 1η Αυγούστου 2019 όλοι οι αθλητές υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με την 

ατομική κάρτα υγείας αθλητή (ΦΕΚ 3254 /Β/08-09-2018 και άρθρο 18 του Κ.Α.Π).Η 

κάρτα υγείας θα προσκομίζεται στον διαιτητή μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα πού 

απαιτούνται για την συμμετοχή τους στον αγώνα .  

γ} Υπενθυμίζεται ότι από την φετινή σεζόν 2021-22 όλα τα  νέα δελτία αθλητικής 

ιδιότητας θα είναι χρώματος  ΛΕΥΚΟΥ 

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 τον 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 

έναρξη του κατά την 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 

τα 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, ο δε 

διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει την 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 

ενστάσεως υφίσταται τις προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις, ενώ ο διαιτητής 

τιμωρείται από την αρμόδια πειθαρχική επιτροπή με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης 

αγώνων για τρεις [3] τουλάχιστον μήνες , άρθρο 18(παρ. 3γ) του  Κ. Α. Π. 

 

6.α}Στην αγωνιστική περίοδο 2021-2022, κατ’ εξαίρεση σε όλα τα επαγγελματικά και 

ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και κύπελλα επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) αλλαγές και 

δήλωση 20αδας, αντί 18αδας, με εννέα (9) αναπληρωματικούς παίκτες στον πάγκο. Σε 

περίπτωση που αγώνας οδηγηθεί στην παράταση, οι ομάδες θα έχουν δικαίωμα μίας 

επιπλέον αλλαγής ποδοσφαιριστή έκτης (6) πέραν των πέντε (5) αλλαγών, που 

προβλέπονται κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κάθε ομάδα θα μπορεί να κάνει χρήση μια 

πρόσθετης αλλαγής και θα έχει πρόσθετη ευκαιρία για αλλαγή ανεξάρτητα από το εάν 

έχει κάνει χρήση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού αλλαγών. Θα μπορεί, 

επιπρόσθετα, να προβεί σε αλλαγές κατά το διάστημα πριν από την έναρξη της 

παράτασης και στη διάρκεια του ημιχρόνου της παράτασης. Εφόσον μία ομάδα δεν 

κάνει χρήση του μέγιστου αριθμού αλλαγών ή ευκαιριών για αλλαγή, επιτρέπεται η 

χρήση των αλλαγών και των ευκαιριών που δεν χρησιμοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια 

της παράτασης. Εφόσον και οι δύο ομάδες προβούν σε αλλαγή ταυτόχρονα, αυτή θα 

υπολογίζεται ως μία χρησιμοποιούμενη ευκαιρία για αλλαγή για κάθε ομάδα  

Η παράβαση της πρόβλεψης για τις πέντε αλλαγές σε τρείς διακοπές αγώνα, 

επιφέρει τιμωρία του διαιτητή. 

 β} Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποβλήθηκε από τον 

διαιτητή. 

.γ}Απαγορεύεται η  επανασυμμετοχή  οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή που 

αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του αγώνα. 

δ]Παράβαση των περιπτώσεως [α]  {β} και [γ] της παρούσης παραγράφου συνιστά 

λόγο αντικανονικής συμμετοχής , εξεταζόμενης κατόπιν ενστάσεως. 

ε}Διευκρινίζεται ακόμη για να περιοριστεί η διακοπή στην εξέλιξη του αγώνα κάθε 

ομάδα θα έχει τρείς (3) ευκαιρίες να προβεί στις πέντε (5) αλλαγές κατά την διάρκεια 

του παιγνιδιού.  



Επιτρέπονται επίσης οι αλλαγές κατά την διάρκεια του ημιχρόνου. Εφόσον και οι δύο 

ομάδες προβούν σε αλλαγή ταυτόχρονα αυτή θα υπολογίζεται ως μία (1)  από τις τρεις 

(3)  ευκαιρίες για κάθε ομάδα .Οι αλλαγές και οι ευκαιρίες πού δεν χρησιμοποιούνται 

μεταφέρονται στην παράταση. 

Εφόσον οι κανόνες της  διοργάνωσης επιτρέπουν μία (1) πρόσθετη αλλαγή κατά την 

διάρκεια της παράτασης κάθε ομάδα θα έχει μια πρόσθετη ευκαιρία για αλλαγή. Οι 

αλλαγές επιτρέπονται και πριν την έναρξη της παράτασης και κατά την διάρκεια του 

ημιχρόνου της παράτασης . 

 

7. Δικαίωμα να αγωνίζονται στην ενδεκάδα έχουν τρεις [3] ποδοσφαιριστές άνω 

των τριάντα πέντε [35] ετών, δηλαδή γεννηθέντες πριν από την 1-1-1987. 

Περιορισμός για ποδοσφαιριστές κάτω των είκοσι ετών [20] δεν υπάρχει. 

Εφ’όσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής ,πριν την έναρξη του αγώνα ο 

Διαιτητής ,υποχρεούται να μην τελέσει αυτόν ,σε βάρος δε της υπαίτιας ή των υπαίτιων 

ομάδων ,επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του Κ.Α.Π.  κυρώσεις . 

 Εφόσον η ίδια παράβαση πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνος, λογίζεται ως 

αντικανονική συμμετοχή, στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση, η 

προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του Κ. Α. Π. κύρωση. Σε περίπτωση που επιτρέπει ο 

Διαιτητής την τέλεση του αγώνα με τη συμμετοχή περισσότερων από τριών [3] 

ποδοσφαιριστών, ηλικίας άνω των τριάντα πέντε  [35] ετών, τιμωρείται από την Ε. Δ. 

/Ε. Π .Σ. Χανίων με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον τριών [3] μηνών. 

 

  Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη 

διάρκεια του αγώνα επτά [7] ποδοσφαιριστών , που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται 

στις Ελληνικές Εθνικές Ομάδες. 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 παράβαση των ανωτέρω συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση 

ένστασης επιβάλλονται οι νόμιμες εκ του Κ. Α. Π. κυρώσεις. 

 

9.ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ 

-Για κάθε αγώνα θα ορίζεται ένας εκπρόσωπος της Ένωσης ως παρατηρητής, . 

Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν ο ορισμός και Βοηθού Παρατηρητή.(Άρθρο 

13 Κ.Α.Π.) 

  

-Στους αγώνες της Β’ τοπικής κατηγορίας είναι υποχρεωτική η παρουσία προσώπου 

που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε Ιατρός, 

είτε Νοσηλευτής, είτε Διασώστης , απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ 

ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά 

γεγονότα. Ο ανωτέρω έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητα του με 

οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο [ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα 

κ. α], και τα ισχύοντα σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ 2β του Κ. Α. Π 

 



 

*Ειδικότερα για την σεζόν 2021-22 λόγω της πανδημίας (Covid -19) θα ισχύσουν 

αυστηρά τα πρωτόκολλα της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της  Γ.Γ.Α 

όπως καθορίζονται με τις σχετικές διατάξεις τους, και με τις τυχόν 

επικαιροποίησεις τους. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ της ΓΓΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ- ΕΠΙΣΗΜΩΝ-ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, 

θα επιβάλλεται στο Σωματείο για κάθε παράβαση,  πρόστιμο τριακοσίων (300) 

ευρώ. Ομοίως θα επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ κατά περίπτωση 

για τον ποδοσφαιριστή που δεν θα φέρει μαζί του αρνητικό αποτέλεσμα 

διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού covid 19.Τέλος πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ 

θα επιβάλλεται και στο Σωματείο, που δεν θα τηρεί τις υποχρεώσεις ελέγχου των 

ποδοσφαιριστών του, οι οποίες σχετίζονται με τo αρνητικό αποτέλεσμα 

διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού covid 19 (self test – rapid test – PCR). 

10.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του  Κ. Α. Π. η βαθμολόγηση των ομάδων θα γίνεται ως 

εξής: 

Σε περίπτωση νίκης με τρεις [3] βαθμούς. 

Σε περίπτωση ισοπαλίας με ένα [1] βαθμό. 

Σε περίπτωση ήττας με μηδέν [0] βαθμούς. 

 

11.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Η κατάταξη των ομάδων στο βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωση του από την Ε.Ε.. 

της Ε. Π. Σ. Χανίων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 20 του  Κ. Α. Π. 

  

12.ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

α]Η λήψη της σχετικής άδειας τέλεσης αγώνα εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3207/24-12-

03. 

β]Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης 

και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα και διεγείρουν το φίλαθλο πνεύμα. 

Και οι δύο ομάδες είναι υπεύθυνες για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των 

ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών τους. 

Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα 

ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέρονται, επιβάλλονται 

οι προβλεπόμενες από τα άρθρα του  Κ. Α. Π., και της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε. 

Π. Σ. Χανίων κυρώσεις. 

 

13.ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΩΝΩΝ 

α] Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε λόγω καιρικών συνθηκών ή  



άλλων ανωτέρας βίας συνθηκών, θα διεξάγεται ύστερα από απόφαση της 

διοργανώτριας μέσα σε τριάντα [30] μέρες από την πρώτη αναβολή ή διακοπή του 

όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ  1α,1β, 1γ,2α ,2β του Κ. Α. Π. 

 

14.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Όλα τα οικονομικά θέματα θα ρυθμίζονται βάση του άρθρου 26 του  Κ. Α. Π.  Σε 

περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών όρων της προκήρυξης ή της οικονομικής 

εγκυκλίου σε βάρος της υπαίτιας ομάδας επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου η ποινή στέρησης του δικαιώματος της διαχείρισης μέχρι τη λήξη του 

πρωταθλήματος. Η οικονομική διαχείριση στην περίπτωση αυτή περιέρχεται στη 

διοργανώτρια αρχή η οποία δικαιούται να την αναθέσει σε άλλο αθλητικό νομικό 

πρόσωπο. 

  Η αμοιβή του ατόμου που έχει την ιατρική ευθύνη του αγώνα για μεν τους μονούς 

αγώνες καθορίζεται στο ποσόν των σαράντα ευρώ «40,00» , και των διπλών αγώνων 

[Α’ , Κ-16,Κ-14 ] σε πενήντα ευρώ «50,00». 

 To γηπεδούχο σωματείο έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης. Τα έξοδα των 

αγώνων  βαρύνουν και τα δύο σωματεία από μισό [Διαιτησία, ιατρός]. 

 

15.ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

1.Το έπαθλο κάθε πρωταθλήματος που δεν επιτρέπεται να είναι χρηματικό ορίζεται από 

την προκήρυξη και απονέμεται μετά την επικύρωση του οριστικού πίνακα της 

βαθμολογίας εκτός από το έπαθλο του Κυπέλλου Ελλάδας που απονέμεται αμέσως 

μετά τη λήξη του αντίστοιχου τελικού αγώνα. 

2.Οι ομάδες που κατακτούν την πρώτη θέση στη διοργάνωση του πρωταθλήματος 

[πρωταθλήτριες] , έχουν δικαίωμα να πάρουν ένα έπαθλο και τα ανάλογα μετάλλια για 

τα αθλούμενα μέλη τους. 

3.Απαγορεύεται εκτός από τη διοργανώτρια και τις κρατικές αρχές η αθλοθέτηση 

επάθλων σε αγώνες επισήμων πρωταθλημάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 

16.ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΥ 

Τα Σωματεία είναι υπόχρεα στην εξόφληση των εξοδολογίων Διαιτησίας, του 

Παρατηρητή Διαιτησίας και του Ιατρού αγώνος πριν την έναρξη  του αγώνα . 

Ο Διαιτητής είναι υποχρεωμένος να μην ξεκινήσει τον αγώνα , εάν δεν εξοφληθούν τα 

ανωτέρω  εξοδολόγια  και ο αγώνας διακόπτεται με υπαιτιότητα του ή των σωματείων 

που αρνούνται να εξοφλήσουν τα εξοδολόγια και τιμωρείται με πρόστιμο 500 Ε  

(άρθρο 12 παρ. 9ζ) του Κ.Α.Π. , και ορίζει ότι ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της 

αντιπάλου ομάδας με τέρματα 0-3. Μέχρι της εξόφλησης της ως άνω δαπάνης, στην 

διοργανώτρια, δεν ορίζονται αγώνες της ομάδος αυτής [της υπαίτιας] και 

κατακυρώνονται οι αγώνες υπέρ της αντιπάλου ομάδος, ως ορίζει και το προβλεπόμενο 

άρθρο. 

  Στην περίπτωση που παρά την μη εξόφληση των εξοδολογίων και του ιατρού , ο 

διαιτητής ξεκινήσει το β’ ημίχρονο του αγώνος παραπέμπεται στα Αρμόδια Πειθαρχικά 

Όργανα της Διαιτησίας.  



 

17.ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ 

Στις ομάδες που κανένας ποδοσφαιριστής τους δεν θα τιμωρηθεί με αποβολή από 

αγώνα Κυπέλλου ή Πρωταθλήματος θα απονεμηθεί κύπελλο που θα επιβραβεύει το 

ήθος και τα ανάλογα μετάλλια. Σύμφωνα δε με την απόφαση της Ε.Ε./  Ε. Π. Σ. Χανίων 

η οικονομική επιβράβευση των ομάδων για το ήθος σε αγορά αθλητικού υλικού θα 

είναι οκτακόσια ευρώ [800,00] κατά κατηγορία. 

 

18.ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Απαγορεύεται η μετάδοση διαφημίσεων ή ανακοινώσεων αποτελεσμάτων των άλλων 

διεξαγόμενων αγώνων κατά τη διάρκεια του αγώνα από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Οι 

υπεύθυνες γηπεδούχες ομάδες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του 

Κ. Α. Π. 

 

19.ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

1.Για πάσης φύσεως ενστάσεις το παράβολο ορίζεται ύστερα από απόφαση της Ένωσης 

στα εκατό [100,00] ευρώ. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλλουν 

περιοριστικά και μόνο διά του αρχηγού τους, στο Φύλλο Αγώνος τις ενστάσεις του 

άρθρου 23, του  Κ. Α. Π. . 

2. Στην ένσταση πλαστοπροσωπίας απαιτείται ξεχωριστό παράβολο για κάθε 

ποδοσφαιριστή κατά του οποίου αυτή στρέφεται. Σε περίπτωση δε, που γίνει δεκτή, 

επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο μόνον το παράβολο /α για τους ποδοσφαιριστές 

των οποίων διαπιστώθηκε η πλαστοπροσωπία. 

Για τις λοιπές ενστάσεις (μη καταχωρημένες στο Φ.Α ή καταγγελίες) 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών άρθρων των  Κανονισμών (άρθρο 23 παρ. 

3 και 4 του Κ.Α.Π.). 

 

20.ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ –ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 

  Το πρωτάθλημα αυτό για την ποδοσφαιρική περίοδο 2021-2022 θα διεξαχθεί σε ένα 

[1] όμιλο των δεκατεσσάρων  {14}ομάδων σε δύο (2) γύρους. Στην Α΄ κατηγορία θα 

ανέλθουν οι δύο [2] πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα, ενώ θα 

υποβιβασθούν η μια [1] τελευταία ομάδα του βαθμολογικού πίνακα, στην Γ’ τοπική 

κατηγορία. Το πρωτάθλημα της  αγωνιστικής σεζόν 2022-2023 θα διεξαχθεί με 

δεκαέξι    (16) ομάδες. 

 

Για οτιδήποτε διαφορετικό προκύψει όσον αφορά τον υποβιβασμό των ομάδων από την 

Γ’ Εθνική στην Α΄ τοπική κατηγορία, και από την Α’ τοπική στην  Β’ τοπική 

κατηγορία , δηλαδή  την τροποποίηση των ομάδων που θα υποβιβασθούν , θα 

αποφασίσει σχετικά η Ε.Ε./  Ε.Π.Σ. Χανίων. 

Ο προβιβασμός και ο υποβιβασμός των ομάδων θα είναι σύμφωνος με τα άρθρα 4 

και 27 του Κ.Α.Π.  

 

 



21.ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι πάσης φύσης αθλητικές διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια 

αθλητικά όργανα [άρθρο 35 του  Κ. Α. Π.]. 

 

22.ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

1.Τα αδικήματα και οι αντίστοιχες ποινές περιγράφονται στο άρθρο 15 του 

Πειθαρχικού Κώδικα. 

2.Στα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα Α΄ , Β΄  , Γ΄ κατηγορίας και τα 

πρωταθλήματα υποδομών: 

α] Επιβάλλεται κατά περίπτωση χρηματική ποινή από πενήντα ευρώ [50,00] έως και 

οκτακόσια ευρώ [800,00] το ανώτατο. 

Β] Ποινή στέρησης σε βάρος του υπαίτιου σωματείου του δικαιώματος να  αγωνίζεται 

στην έδρα του, όταν είναι γηπεδούχος από μία (1)  έως τέσσερις (4) αγωνιστικές 

ημέρες, ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα των επεισοδίων και αν αυτά 

συνδέονται με φθορές ιδιοκτησίας. Οι παραπάνω ποινές διπλασιάζονται σε περίπτωση 

υποτροπής της ομάδας.  Το οριζόμενο γήπεδο θα πρέπει να ευρίσκεται στα 

γεωγραφικά όρια της Ένωσης .  

Γ] Σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων μεγάλης έκταση ή ιδιαίτερης σοβαρότητας, 

που συνδέονται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας δύναται η 

Ε.Π.Σ. Χανίων να επιβάλλει ποινή αποκλεισμού ομάδας από τους αγώνες μέχρι και ένα 

[1] χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 6 α, β, γ,  του Πειθαρχικού Κώδικα . 

 

23.ΑΠΡΕΠΗΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ [άρθρο 16 Π. Κ. παρ 2] 

1.Απρεπή συμπεριφορά ομάδας προκύπτει, όταν κατά την διάρκεια του αγώνος 

αποβάλλονται τρεις [3] ποδοσφαιριστές, οπότε και επιβάλλεται αυτοδίκαια χρηματική 

ποινή πενήντα [50,00] ευρώ. 

 

24.ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

Η ρατσιστική συμπεριφορά από οποιονδήποτε κατά τη διεξαγωγή του αγώνα θα 

τιμωρείται βάσει του άρθρου 18 του Πειθαρχικού Κώδικα. 

 

25.ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ 

Σύμφωνα με την ( 1906  /12 -7-21)  απόφαση της Ε.Ε. της Ένωσης που ελήφθη βάση 

του άρθρου 7 παρ 6 και σε συνδυασμό με το προβλεπόμενο άρθρο του Κ. Α. Π. ο 

αριθμός των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα αυτό για την αγωνιστική 

περίοδο 2021-2022 καθορίζεται σε δεκατέσσερεις[14]. 

 

26. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τα Σωματεία στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά θα αναφέρουν τον αριθμό ΦΑΞ. 

Για κάθε αλλαγή του αριθμού αυτού θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Ε.Π.Σ. 

Χανίων. 

 Η αλληλογραφία της Ε.Π.Σ. Χανίων με τις ομάδες θα γίνεται και με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο [email], σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ 5 του Κ. Α. Π. 



 

27. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 1 α. Στον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής επιτρέπει, να εισέρχονται και να 

παραμένουν εφόσον του επιδείξουν την ταυτότητά τους μόνο τα εξής πρόσωπα: 

i) Ο Ιατρός του αγώνα 

ii) Ο Ιατρός ή ο Φυσικοθεραπευτής της κάθε ομάδας 

iii) Ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα. 

iv) Ο προπονητής της κάθε ομάδας. 

v) Ο βοηθός προπονητού εφόσον υπάρχει. 

vi) Ο προπονητής τερματοφυλάκων εφόσον υπάρχει. 

1β. Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των 

αναπληρωματικών, του προπονητή , και όσων νομίμως αναγράφονται στο Φ.Α.  που 

δεν κατέθεσε την ειδική ταυτότητα του, καθώς και του δελτίου πιστοποίησης 

προπονητή , επίσης δεν επιτρέπεται κανείς να δίνει οδηγίες από τον πάγκο και 

υπεύθυνος γι’ αυτό είναι ο Διαιτητής, ο οποίος τιμωρείται στη μη εφαρμογή αυτή. 

 2. Οι παρατηρήσεις των ποδοσφαιριστών [από κόκκινες κάρτες]  όταν αποβάλλονται 

για τις παραβάσεις που διαπράττουν ως ορίζουν τα άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα, 

τιμωρούνται βάσει του άρθρου 10. Εκτός της ποινής αποκλεισμού με αγωνιστικές 

ημέρες, επιβάλλεται και χρηματική ποινή [10] δέκα ευρώ για κάθε αγωνιστική ημέρα 

αποκλεισμού. Η χρηματική ποινή αυτή ισχύει για αποκλεισμό πέντε [5] αγωνιστικών 

και άνω. Η καταβολή της χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες  από 

την επόμενη μέρα  της κοινοποίησης   επίδοσης  της απόφασης  ως το άρθρο 23  

παρ 2 α του Πειθαρχικού Κώδικα 

 

3. Οι παρατηρήσεις των ποδοσφαιριστών [ από κίτρινες κάρτες] όταν αποβάλλονται 

για τις παραβάσεις που διαπράττουν ως ορίζουν τα άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα, 

τιμωρούνται βάσει του άρθρου 7 ως ακολούθως:  

α] Συμπλήρωση τεσσάρων [4] παρατηρήσεων [ τέσσερις κίτρινες κάρτες] σε αγώνες 

της ίδιας διοργάνωσης, επισύρουν ποινή αποκλεισμού μιας [1] αγωνιστικής ημέρας. 

β] Συμπλήρωση επτά [7] παρατηρήσεων [επτά κίτρινες κάρτες] σε αγώνες της ίδιας 

διοργάνωση επισύρουν ποινή αποκλεισμού δύο [2] αγωνιστικών ημερών. 

γ] Συμπλήρωση εκ νέου τριών [3] παρατηρήσεων [δηλαδή δέκα, δεκατρείς κ.λ.π. 

κίτρινες κάρτες] επισύρουν ποινή αποκλεισμού δύο [2] αγωνιστικών ημερών. 

δ} Η σκόπιμη λήψη δεύτερης κάρτας από ποδοσφαιριστή σε έναν αγώνα ώστε να 

αποβληθεί με κόκκινη και να τιμωρηθεί με μία (1) αγωνιστική αποφεύγοντας με τον 

τρόπο αυτό να συμπληρώσει επτά (7) ή δέκα (10) κίτρινες κάρτες πού θα του επέφεραν 

τιμωρία δύο (2) αγωνιστικών τιμωρείται με ποινή δύο (2) αγωνιστικών ημερών 

επιπλέον της ποινής της μίας (1) αγωνιστικής που θα του επέφερε η αποβολή . 

4. Τα μετέχοντα Σωματεία στα τοπικά πρωταθλήματα της Ένωσης , υποχρεούνται, 

σύμφωνα με το άρθρο 31- παρ. 6 του Κ.  Α. Π. να διαθέτουν στην Ένωση , όταν 

ζητηθεί , ποδοσφαιριστές του, για τη συγκρότηση των Μικτών Ομάδων της Ένωσης 

[άρθρο 31 παρ 2 α,β,γ,δ του Κ. Α. Π.]. 




