
1  

 
 

 
 

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
Κ.Κρυστάλλη 3             ΤΚ 46100 Ηγουμενίτσα         
Τηλ.: 2665024636   -   FAX : 2665026545             
E-Mail: epsthesp@gmail.com 
Ιστοσελίδα: www.epsthesprotias.gr 

 
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Η‘ΕνωσηΠοδοσφαιρικώνΣωματείωνΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,έχονταςυπ’όψη: 
α. Τοκαταστατικότης. 
β. ΤοκαταστατικότηςΕ.Π.Ο. 
γ. ΤονΠειθαρχικόΚώδικατηςΕ.Π.Ο. 
δ. ΤονΚανονισμόΑγώνωνΠοδοσφαίρου. 
ε. ΤουςΚανόνεςΠαιχνιδιού. 
στ. Τονκανονισμόπροπονητών. 
ζ. Τονκανονισμόερασιτεχνικώνσωματείων. 
η. Τηναπό  34/19-09-2022 απόφασητης Εκτελεστικής Επιτροπής 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Τουςαγώνες του πρωταθλήματος , για την ποδοσφαιρική περίοδο 
 2022  - 2023 μεταξύ των Ερασιτεχνικών Σωματείων  της Ε.Π.Σ. 
Θεσπρωτίας,  Α΄   Κατηγορίας. 

 
Σωματείαπουέχουνδικαίωμασυμμετοχήςστην Α΄ Κατηγορία  και νεοσυσταθείσες ή  ομάδες 
που θα επαναδραστηριοποιηθούν μέχρι την ημερομηνία των Δηλώσεων Συμμετοχής. 

 
Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
 
1. Α.Ε. Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 
 
2. ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 
3. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 
 
4. ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 
 
5. ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
 
6. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 
 
7. ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 
 
8. ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 
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Όλα τα πρωταθλήματα της παρούσας διεξάγονται αυστηρά με βάση τους κανόνες που 
ορίζονται με την παρούσα, με τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.  και το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. 
Θεσπρωτίας. Οποιαδήποτε προυπόθεση / υποχρέωση προέρχεται εκτός της παρούσας και εκτός 
κανονισμών ποδοσφαίρου, εφόσον δεν εγκριθεί με έναν επίσημο τρόπο από την Ε.Π.Ο. ,  δεν 
ισχύει και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε από την Διοργανώτρια Αρχή,   ούτε από τα 
δικαστικά /δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Π.Σ.  Θεσπρωτίας και της Ε.Π.Ο. 
 
 
 

1. ΕΝΝΟΙΑΤΗΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Ηπροκήρυξηαυτή,είναιπρόσκλησηγιασύμβασηπροσχώρησηςμεταξύτηςΕ.Π.Σ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και των 
σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα 
πουδιοργανώνειηΕ.Π.Σ.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. 

 
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΕΝΑΡΞΗΣΤΩΝΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 
Με την από 34/19-09-2022 απόφαση της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας, ημερομηνία έναρξης του 
πρωταθληματος  της Α΄ Κατηγοριας οριζεται η   5 και 6  Νοεμβρίου 2022 . 

 
3. ΔΗΛΩΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το σωματείο που δικαιούται και επιθυμεί να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα, πρέπει να 
υποβάλλειστην Ε.Π.Σ.  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, γραπτή δήλωση συμμετοχής αποκλειστικά και μόνο μέχρι την 
λήξη τηςπροθεσμίαςκαινα καταβάλει τοαντίστοιχο παράβολο. 
Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει το εδάφιο β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π., υπό 
τηναίρεση των προβλεπομένων στο παράρτημα 1 του Κ.Α.Π., το οποίο προβλέπει ότι η ομάδα 
αυτήαποκλείεται από το πρωτάθλημα που δικαιούνταν να συμμετάσχει αλλά δικαιούται 
συμμετοχής 
στοπρωτάθληματηςαμέσωςκατώτερηςκατηγορίας.Σεδιαφορετικήπερίπτωσηαποκλείεταιτηςσυμμετ
οχήςσε οποιαδήποτε κατηγορία. 
 
Επίσηςσεπερίπτωσηπουοφείλονταιχρηματικέςποινέςαπόοποιαδήποτεαιτία,προϋπόθεσησυμμετοχή
ςστοπρωτάθλημα,είναιηπλήρηςκαιολοσχερήςεξόφλησητωνχρηματικώναυτώνποινών10ημέρεςπροτ
ηςενάρξεως τουοικείουπρωταθλήματος (άρθρο7παρ. 3εδ.ε’Κ.Α.Π.). 

Δεν επιτρέπεται η  καταβολή δια της παράδοσης αξιόγραφου με μεταχρονολογημένη ημερομηνία 
έκδοσης, μετά τις 30 ημέρες ή αξιόγραφου με ημερομηνία λήξης μετά τις 30 ημέρες, καθώς 
καιοποιαδήποτε άλλη μέθοδος καταβολής που θα έχει ως αποτέλεσμα τις εν πράγμασι εξόφληση 
μετάτηνπροθεσμία 30 ημερών(άρθρο 23 παρ.2εδ. δ’Πειθαρχικού Κώδικα). 
Προθεσμίαυποβολήςτηςανωτέρωδήλωσης,γιατηνΑ’κατηγορίαορίζεταιη24 Οκτωβρίου 2022. 
Σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχήστοπρωτάθλημαπουδικαιούταινασυμμετάσχει και 
στησυνέχεια,μετάτηνκλήρωσητωναγώνωνκαιπριντηνέναρξητουπρωταθλήματος,δηλώσειεγγράφως
τηνπαραίτησήτουαπόαυτό, δεναντικαθίσταται μεκανέναάλλοσωματείο. 

 
4. ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ/ΔΗΛΩΣΗΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
ΜεαπόφασητουΔ.Σ.τηςΕ.Π.Ο.,κάθεσωματείοκαισεκάθεδιοργάνωσηπουσυμμετέχει,υποχρεούται,μεπ
οινήακυρότηταςτηςδήλωσηςσυμμετοχής,ναπροσκομίζειμαζίμεαυτή,τοσυνυποσχετικό διαιτησίας / 
δήλωση σωματείου, τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της‘Ενωσης. 
Το συνυποσχετικό διαιτησίας / δήλωση σωματείου, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία του 
νομίμουεκπροσώπουτου,θαπρέπειναείναινόμιμαεπικυρωμένογιατογνήσιοτηςυπογραφήςτουυπογρ
άφοντοςεκπροσώπου. 
Επίσηςτοσωματείουποχρεούνταιστηνπροσκόμιση,επίποινήακυρότητοςτηςδήλωσηςσυμμετοχής,της 
Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
ΤέλοςοΠρόεδροςκαιοΓραμματέαςκάθεσωματείου,υποχρεούνταιμαζίμετηνδήλωσησυμμετοχήςκαιτα
υπόλοιπαδικαιολογητικά,ναπροσκομίσουνΔΗΛΩΣΗΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 
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5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ(ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
Μαζί με την δήλωση συμμετοχής, το σωματείο πρέπει να καταβάλει σε μετρητά 
,τοσχετικόπαράβολο. 
Το ύψος του χρηματικού παραβόλου  για το Πρωτάθλημα  και για το κύπελλο είναι:70 ευρώ. 
Η  ετήσια συνδρομή κάθε σωματείου προς την‘Ενωση είναι : 30 ευρώ. 

 

6. ΧΡΩΜΑΣΤΟΛΗΣ–ΕΔΡΑΣΩΜΑΤΕΙΟΥ–ΙΑΤΡΟΣΑΓΩΝΑ–
ΩΡΑΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ–ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 
Το σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή, υποχρεούται να δηλώσει στην Ε.Π.Σ. 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ τοχρώματηςκύριαςστολήςτωνποδοσφαιριστώντου,καθώςκαιτωνεναλλακτικών 
στολών, όπως επίσηςκαιτογήπεδοπουθαχρησιμοποιήσει για τους αγώνες 
του.Απαραίτητηπροϋπόθεσησυμμετοχήςποδοσφαιριστώνστουςαγώνες,είναιναφορούνσεόλητηνδιά
ρκειατουαγώνατηστολήτους,ηοποίαυποχρεωτικάπεριλαμβάνειφανέλα,παντελονάκι,κάλτσες,ποδοσ
φαιρικά υποδήματακαι επικαλαμίδες. 
Σωματείαπουεπιθυμούνναδιαφημίσουνπάνωστιςστολέςτωνποδοσφαιριστώνδιάφοραπροϊόντα,πρέ
πεινατύχουντηςσχετικήςέγκρισηςαπότηνδιοργανώτρια,πάνταμετιςπροϋποθέσεις του άρθρου 14 
παρ. 4 Κ.Α.Π. Σας γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται ρητώς η 
διαφήμισηπροϊόντωνκαπνούήδυνατώναλκοολούχωνποτών,όπωςεπίσηςκαισυνθήματαήμηνύματαπ
ολιτικής, θρησκευτικής ή φυλετικής φύσεως. Σε περίπτωση διαφήμισης χωρίς την έγκριση 
τηςδιοργανώτριας,επιβάλλονταιοιποινές πουπροβλέπει τοάρθρο14 παρ.6Κ.Α.Π. 
Ηαρίθμησηστηνεμφάνισητωνποδοσφαιριστώνθαείναιυποχρεωτικάαπότο1έωςτο20. 
Η γηπεδούχος ομάδα θα πρέπει να φορά πάντα την επίσημη στολή της πρώτης επιλογής που 
έχειανακοινωθεί στην διοργανώτρια με την δήλωση συμμετοχής, εκτός κι αν οι ενδιαφερόμενες 
ομάδεςσυμφωνήσουνδιαφορετικά σε άμεσο χρόνο. 
Σ’ αυτή την περίπτωση οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως 
στονδιαιτητήτουαγώνα.Εάνοδιαιτητήςαποφασίσειότιοιστολέςτωνδύοομάδωνμπορούνναπροκαλέσ
ουν σύγχυση, τότεη φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να αλλάξει χρώμα στολής. Αν δεν έχει 
οδιαιτητήςτοαναγράφειστοΦ.Α.καιηγηπεδούχοςομάδααλλάζειχρώμαστολήςκαιηφιλοξενούμενητιμ
ωρείταιμεπρόστιμομε απόφασητης ΠειθαρχικήςΕπιτροπής. 

 

Επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) αλλαγέςκαι 3 διακοπές στον αγώνα για τις αλλαγές αυτές 
καιδήλωση20άδαςμε9αναπληρωματικούςπαίκτεςστονπάγκο.Σεπερίπτωσηπουοαγώναςοδηγηθεί 
στην παράταση οι ομάδες θα έχουν δικαίωμα μιας επιπλέον αλλαγής (έκτη). Κάθε 
ομάδαθαμπορείνακάνειχρήσημιαςπρόσθετηςαλλαγής καιθαέχειπρόσθετηευκαιρία 
γιααλλαγήανεξάρτητα από το αν έχει κάνει χρήση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού αλλαγών. 
Θα μπορείεπί πρόσθετα να προβεί σε αλλαγές κατά το διάστημα πριν την έναρξη της παράτασης και 
στηδιάρκειατου ημιχρόνου της παράτασης. 

 
Τασωματεία που θαχρησιμοποιήσουνγήπεδο που ανήκει σε άλλο σωματείο ή Αρχή, θα πρέπει 
ναπροσκομίσουνστην‘Ενωσηέγγραφη συγκατάθεσητου σωματείουήτηςΑρχής. 
Εάνκατάτηνδιάρκειατωναγώνων,ομάδααπόενδεχόμενηαδυναμία(ηοποίαθαοφείλεταιαποκλειστικά 
και μόνο σε λόγους ακαταλληλότητα του γηπέδου ή εξ αιτίας ανάκλησης της άδειαςλειτουργίας του 
γηπέδου και θα διαπιστώνεται από την διοργανώτρια), δεν μπορεί να αγωνιστείστην έδρα που έχει 
δηλώσει και αν δεν έχει ορίσει με την δήλωση συμμετοχής εναλλακτική έδρα σεδεύτερο γήπεδο, έχει 
την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα το γήπεδο που θα ορίσει η κατά περίπτωσηδιοργανώτρια(άρθρο 
8παρ. 4Κ.Α.Π.). 
Σε περίπτωση υλικών ζημιών σε γήπεδα που χρησιμοποιούν ως έδρα τους, από 
ποδοσφαιριστές,οπαδούςτους κ.λ.π.,τασωματείαείναιυπεύθυνα γιατηνοικονομικήαποκατάσταση. 
 
 
ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ 
 
Σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων μας, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η παρουσία 
προσώπου που θαασκεί καθήκοντα ΙΑΤΡΟΥ ΑΓΩΝΑ. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι είτε 
γιατρός, είτε 
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νοσηλευτής,είτεδιασώστηςαπόφοιτοςΤ.Ε.Ι.καιδιαπιστευμένοςτουΕΚΑΒήειδικάπιστοποιημέ
νοςστηνπαροχήπρώτωνβοηθειώνκαιιδιαίτερασεαθλητικάγεγονότα,καιναείναισεθέσηνααν
τιμετωπίσειαιφνίδιακαι επικίνδυνα γιατη ζωή περιστατικά. 
Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητα του με οποιαδήποτε επίσημο 
αποδεικτικό στοιχείο  (ταυτότητα ιατρικού συλλόγου ή σφραγίδα). 

  Ο Διαιτητής δεν ξεκινά τον αγώνα αν δεν υπάρχει γιατρός.  Σε περίπτωση μη προσέλευσης 
του γιατρού ο αγώνας κατακυρώνεται στο φιλοξενούμενο σωματείο, εκτός εάν συντρέχει 
λόγος ανωτέρας βίας για την μη παρουσία γιατρού, οπότε και  για την τύχη του αγώνα θα 
επιλαμβάνεται  η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. 
 
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Τασωματείαείναιυποχρεωμέναναπροσέρχονταιστογήπεδοτουαγώναέγκαιρακαιναείναιέτοιμανααγω
νιστούνπέντελεπτάπριντηνπροκαθορισμένηώραέναρξηςτουαγώνα,ηδεγηπεδούχοςομάδαείναιυποχρε
ωμένηναπροσκομίσειστονδιαιτητήικανόαριθμόμπαλώνκαιναέχειέτοιμο(χάραξηγραμμών,αποδυτήρια
,δοκάριακ.λ.π.)τογήπεδογιατηνομαλήδιεξαγωγήτουαγώνα. 
 
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 
Απαγορεύεται η συμμετοχή σωματείου σε τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών 
όταναυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα χωρίς 
τηνπροηγούμενηάδειατηςΕ.Π.Σ.στηνοποίαανήκουν. 
Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών 
στοσωματείοκαιετήσιοςαποκλεισμόςστουςποδοσφαιριστέςκαιπροπονητέςπουέλαβανμέρο
ς. 

 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝ 
Τοπρόγραμματωναγώνωνθακαθορισθείμετάαπόδημόσιακλήρωσητωνομάδων,ηημερομηνίατηςοποία
ς θασας ανακοινωθεί εγκαίρως. 
Ταγήπεδατέλεσηςτωναγώνων,θακαθορισθούνμετοπρόγραμμα,καθώςκαιοιγηπεδούχεςομάδες. 
ΑιτήματασωματείωνγιαορισμόαγώνωνθαπρέπειναυποβάλλονταιεγγράφωςστηνΕ.Π.Σ.το 

λιγότερο ΠΈΝΤΕ  (5 ) ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα και τα οποία θα εξετάζονται από 
τηναρμόδιαΕπιτροπήΠρωταθλήματος. 
Η πρόσκληση ομάδας για να συμμετάσχει σε αγώνες πρωταθλήματος γίνεται με την 
κοινοποίησητου προγράμματος εντός 72 ωρών πριν την ημέρα διεξαγωγής του, ενώ για τους 
αγώνεςplay-offsκαιplay-out,και αγώνες μπαράζησχετική προθεσμία ορίζεταισε48 ώρες. 

 
8. ΤΡΟΠΟΣΤΕΛΕΣΗΣΑΓΩΝΩΝ 

 
Οι αγώνες είναι διπλοί. Η διάρκεια των αγώνων είναι 90’ της ώρας σε δύο ημίχρονα των 45’ 
τοκαθένα.Ηδιάρκεια της ανάπαυλας (ημίχρονο)δενθα ξεπερνά τα 15’. 
Περιπτώσεις σε αγώνες που διεξάγονται με συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας ο διαιτητής 
μπορείνα διακόψει τον αγώνα για 1 έως 3 λεπτά σε κάθε ημίχρονο για την λήψη υγρών. Ο χρόνος 
αυτόςπροστίθεταικάθε ημίχρονο στονχρόνο τωνκαθυστερήσεων. 
 
Εφόσονμιαομάδαδενκάνειχρήσητουμέγιστουαριθμούαλλαγώνεπιτρέπεταιηχρήσητωναλλαγώνκαιτ
ωνευκαιριώνπου δενχρησιμοποιήθηκανκατάτηνδιάρκειατης παράτασης. 
 
 

 
9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣΑΓΩΝΑ 

Για κάθε αγώνα και εφόσον είναι εφικτό, ορίζεται ένας παρατηρητής, που ασκεί τα καθήκοντά 
του,βάσειτουκανονισμούτωνπαρατηρητώναγώνωνερασιτεχνικώνπρωταθλημάτωνκαικυπέλλου. 
Ταέξοδακίνησηςτουπαρατηρητήθακαλύπτονταιαπότογηπεδούχοσωματείοκαιθαείναιενσωματωμέν
α στο εξοδολόγιο αγώνα. Στα μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεως, τα οποία θα προσφέρουν 
τιςυπηρεσίεςτους ωςπαρατηρητές αγώνων, δενθακαταβάλλονται έξοδακίνησης. 
Δικαίωμαεισόδουστοναγωνιστικόχώροαπόκάθεδιαγωνιζόμενοσωματείοέχουντακάτωθιπρόσωπα: 
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α. Ο γιατρός σωματείου, εάν υπάρχει, με την επίδειξη της επαγγελματικής του 
ταυτότητας.β. ‘Εναςεκπρόσωποςκάθεομάδας,με τηνεπίδειξητηςαστυνομικής 
τουταυτότητας. 
γ. Έναςφυσικοθεραπευτήςκάθεομάδας,μετηνεπίδειξητουεκδοθέντοςαπότην  
‘Ενωσηδελτίουπιστοποίησης φυσικοθεραπευτή,για τηντρέχουσα ποδοσφαιρικήπερίοδο. 
δ.
 Οπροπονητήςκάθεομάδαςκαιοτυχόνβοηθόςτουμετηνεπίδειξητουεκδοθέντοςαπότην‘Ενωσηδ
ελτίου πιστοποίησηςπροπονητήγιατηντρέχουσαποδοσφαιρική περίοδο. 
ε. Ο προπονητής φυσικής κατάστασης κάθε ομάδας, με την επίδειξη του εκδοθέντος από 
την‘Ενωση δελτίου πιστοποίησης προπονητή φυσικής κατάστασης, για την τρέχουσα 
ποδοσφαιρικήπερίοδο. 
στ.Οπροπονητήςτερματοφυλάκωντωνομάδων,μετηνεπίδειξητουεκδοθέντοςαπότην‘Ενωσηδελτίου 
πιστοποίησηςπροπονητήτερματοφυλάκων. 
ζ. Δύο(2)τραυματιοφορείς. 
η. Ογυμναστήςήαναλυτήςτηςομάδος. 
Τα σωματεία μπορούν να εκδώσουν δελτία πιστοποίησης προπονητή τερματοφυλάκων 
καιπροπονητή φυσικής κατάστασης, προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά για την 
έκδοσηδελτίουπιστοποίησηςπροπονητή. 

 
10. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣΜετηναπό34/19-09-2022απόφασητης Εκτελεστικής 
ΕπιτροπήςτηςΕνώσεως,οιδιαιτητέςκαιοιβοηθοίδιαιτητώνσεόλουςτουςαγώνες,θαορίζονταιαπότηνα
ρμόδιαΕπιτροπήτης Ενώσεως. 
Τα έξοδα διαιτησίας εξοφλούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ και σε 
αντίθετηπερίπτωση ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα και στο υπαίτιο γηπεδούχο σωματείο 
επιβάλλονταιοιποινέςτου άρθρου 21παρ.3εδ. ε’τουΚ.Α.Π. 
Μέχρι την εξόφληση της ως άνω δαπάνης στην διοργανώτρια, δεν ορίζονται αγώνες του 
σωματείουαυτού,οιοποίοικατακυρώνονταιυπέρ του αντιπάλου. 
Σωματείο το οποίο θέλει στον αγώνατουναπαρευρίσκεται παρατηρητήςδιαιτησίαςή αγώνα,οφείλει 
να το ζητήσει εγγράφως μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης και ώρα 12:00 πριν τον αγώνα 
τουκαταβάλλονταςταυτόχρονα τηναποζημίωσήτου. 
Ηείσοδοςστα αποδυτήριατωνδιαιτητών,επιτρέπεταιμόνο στοναρχηγότουσωματείου, 
γιατυχόνυποβολήένστασης. 
Σεδιαφορετικήπερίπτωσηοιπαραβάτεςτιμωρούνταισύμφωναμετοάρθρο12παρ.5τουΚ.Α.Π. 

 
11. ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ–ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΓΗΠΕΔΟ 

Η ματαίωση διεξαγωγής ενός αγώνα λόγω αντικανονικότητας γηπέδου σύμφωνα με τις 
διατάξειςτου άρθρου 9 του Κ.Α.Π., συνεπάγεται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας που είναι 
γηπεδούχος, τιςσυνέπειεςτου άρθρου 21παρ. 3του Κ.Α.Π. 

 
 

Επιτρέπετε η αναβολή αγώνα χωρίς χρονική δέσμευση, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, με 
απόφασητουΠροέδρου της Ενώσεως. 
Αν το γήπεδο καταστεί ακατάλληλο από υπαιτιότητα της γηπεδούχου ή τηςαντίπαληςομάδας ήαπό 
τους οπαδούς τους, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η διεξαγωγή του αγώνα, στην 
υπαίτιαομάδαεπιβάλλονταιοι ποινέςτουάρθρου21 παρ. 3του Κ.Α.Π. 

 
12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΑΓΩΝΩΝ 

 
Για κάθε αποτέλεσμα οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 
τουΚ.Α.Π. 
Σεόλαταπρωταθλήματα,οιομάδεςθαβαθμολογούνταικαιθατιμωρούνταισύμφωναμετοάρθρο 
21τουΚ.Α.Π. 
Σεπερίπτωσηισοβαθμίαςισχύουνταοριζόμενατουάρθρου20παρ.4,5,6,7και10τουΚ.Α.Π. 
Σε περίπτωση που 2 ή περισσότερα σωματεία υποχρεούνται να αγωνιστούν σε αγώνα 
κατάταξηςκαι αδικαιολόγητα δεν κατέρχονται να αγωνιστούν τιμωρούνται από την Πειθαρχική 
Επιτροπή μετην κατάληψη της τελευταίας θέσης στον βαθμολογικό πίνακα και τον υποβιβασμό σε 
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κατώτερηκατηγορία(άρθρο20 παρ. 8Κ.Α.Π.). 
 

13. ΟΡΙΣΤΙΚΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΚΑΤΑΤΑΞΗΤΩΝΟΜΑΔΩΝ 
Η κατάταξη των ομάδων στο βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωσή του 
απότοΔ.Σ.τηςΕνώσεως,θαγίνει σύμφωνα με το άρθρο20 του Κ.Α.Π. 

 
14. ΑΔΕΙΑΤΕΛΕΣΗΣΑΓΩΝΩΝ–ΤΗΡΗΣΗΤΑΞΕΩΣ 

Η Ε.Π.Σ.  Θεσπρωτίας,  θα εκδίδει για λογαριασμό των σωματείων τις σχετικές άδειες για 
τηντέλεσητωναγώνων.Ταγηπεδούχασωματείαπρέπειναλαμβάνουνόλατακατάλληλαμέτραπρόλη
ψης(ομάδαπεριφρούρησης)καικαταστολήςπράξεωνπουδυσφημούντοάθλημαήδιεγείρουντοφίλαθλο
κοινόκαιείναιυπεύθυναγιακάθεαντιαθλητικήενέργειατωνποδοσφαιριστών,μελώνκαιφιλάθλωντους. 
Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, 
επιβάλλονταιμεαπόφασητηςΠειθαρχικήςΕπιτροπήςτηςΕνώσεως,οιπροβλεπόμενεςαπότονΠειθαρχικ
όΚώδικατης Ε.Π.Ο.και τονΚ.Α.Π. κυρώσεις. 
Οι ποινές σε σωματεία – ποδοσφαιριστές και αξιωματούχους του αγώνα, επιβάλλονται από 
τηναρμόδια Πειθαρχική Επιτροπής της Ενώσεως, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και η 
ημέρακοινοποίησήςτουςπροςστουςενδιαφερόμενουςαρχίζειαπότηνημερομηνίαανάρτησηςτηςεκάστ
οτεποινήςστηνεπίσημηιστοσελίδα της ‘Ενωσης. 
Τα σωματεία θα ενημερώνονται για τις ποινές των ποδοσφαιριστών, καθώς και για το 
πρόγραμμααγώνων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ SITE της Ενώσεως 
(www.epsthesprotias.gr), το οποίο και θαενημερώνεται εγκαίρως, για ταθέματα αυτά. 

 
15. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙΑΓΩΝΕΣ 

Αγώνας που διακόπηκε λόγω καιρικών συνθηκών ή διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, θα 
διεξάγεταιΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την επομένη.Αν ο αγώναςδιεξάγεται Σάββατο, ωςεπομένη θεωρείται η 
Δευτέρα(την Κυριακή πιθανόν να μην είναι διαθέσιμο το γήπεδο). Τέλος σε περίπτωση που στο ίδιο 
γήπεδοδιεξάγονταιαγώνεςΣάββατοκαιΚυριακήκαιδιακοπούνκαιοιδύο,τότετηΔευτέραθαδιεξάγεταιο
αγώναςτουΣαββάτου,οδεάλλος θα ορισθείεντός15ημερών, μεαπόφασητηςΕνώσεως. 
Σεπερίπτωσηνέαςδιακοπής,γίνεταιπάλιμέσασε15ημέρες,ύστερααπόαπόφασητηςδιοργανώτριαςμετ
ους όρουςπου υπήρχαν κατάτην στιγμή 
τηςδιακοπής(αριθμόςτερμάτων,αριθμόςποδοσφαιριστών).Στοδεύτεροτμήματουδιακοπέντοςαγώνα,
μπορούννασυμμετέχουνδιαφορετικοίποδοσφαιριστές,απόεκείνουςπουαγωνίστηκανστοπρώτοτμήμ
α,ακόμακιανείχαναντικατασταθείαλλάδενμπορούννασυμμετάσχουνόσοιείχαναποβληθεί(άρθρο21Κ.
Α.Π.). 
Σεπερίπτωσηπουοαγώναςδεναρχίσει,λόγωκαιρικώνσυνθηκώνκ.λ.π.καικριθείεπαναληπτέοςαπό την 
Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, θα ορισθεί να διεξαχθεί εντός δέκα πέντε (15) 
ημερών.Σεπερίπτωσηπουσωματείοδενκατέλθειν’αγωνιστείλόγωανωτέραςβίας,ηανωτέραβίαθααπο
δεικνύεταιυποχρεωτικάμεβεβαίωσηΑστυνομικήςΑρχήςήΓενικούΚρατικούΝοσοκομείου.ΗδεΑστυνομ
ικήΑρχή,θαπρέπεινααναφέρειότιεπιλήφθηκεηίδιατουσυμβάντοςκαιόχιαπόδήλωσηεκπροσώπου 
τουσωματείου. 

 
 

16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΟΡΓΑΝΩΣΗ–ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΚΑΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΑΓΩΝΩΝ 
Η οικονομική διαχείριση και επιστασία, ανήκει στο γηπεδούχο σωματείο. Τα έξοδα 
μετακίνησηςκ.λ.π. του φιλοξενούμενου σωματείου, βαρύνουν εξ ολοκλήρου αυτό, χωρίς να 
δικαιούται να λάβειαυτάαπότις εισπράξειςτου αγώνα,οιοποίες 
περιέρχονταιστογηπεδούχοσωματείο. 
Η τιμή των εισιτηρίων για την Α’   Κατηγορία ορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ . ‘Όλαταέξοδατου 
αγώναβαρύνουντο γηπεδούχοσωματείο. 
Τα εισιτήρια θα εκδίδονται από το γηπεδούχο σωματείο. (Η ‘Ενωση παραιτείται του ποσοστού 
10%υπέρτουγηπεδούχου σωματείου). 
ΤαγηπεδούχασωματείαυποχρεούνταινααποδίδουναμέσωςτοΦ.Π.Α.στιςκατάτόπους Δ.Ο.Υ. 
ΗκαταβολήτηςχρηματικήςποινήςπουεπιβλήθηκεσύμφωναμετουςκανονισμούςτηςΕ.Π.Ο.,γίνεται 
εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την σύμφωνη με τον δικονομικό κανονισμό 
λειτουργίαςτωνπειθαρχικώνεπιτροπών. 
Το άρθρο αυτό τελεί υπό αίρεση έως ότου επιτραπεί η είσοδος θεατών στον αγωνιστικό χώρο και 
ηέκδοσηεισιτηρίων. 
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Ανηκαταβολήδενγίνειστοωςάνωχρονικόδιάστημα,τότεηΕπιτροπήΠρωταθλήματοςτηςδιοργανώτριας,
δενθαορίζειτονεπόμενοαγώνα,μέχριεξόφλησηςτηςοφειλήςκαιοοποίοςθακατακυρώνεται υπέρ του 
αντιπάλου, με τέρματα 0-3 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού 
Κώδικα).Γιατηνεφαρμογήτηςπροηγούμενηςδιάταξηςτοοφειλόμενοσυνολικόποσόγιαταπρωταθλήματ
άμας,πρέπειναείναιίσοήανώτεροτωνεκατόνπενήντα(150)ευρώ(άρθρο23παρ.2εδ.ζ’ΠειθαρχικούΚώδι
κα). 

 
17. ΕΠΑΘΛΟΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 
Στηνπρωταθλήτριαομάδα της   Α΄Κατηγορίας   θααπονεμηθείέναΚύπελλοκαι μετάλλια για 
τους ποδοσφαιριστές της  και τον  Προπονητή τηςπουθαδοθείσεεπίσημητελετή. 
Θα απονεμηθεί  τιμητική πλακέτα στον πρώτο σκόρερ της Α΄ Κατηγορίας. 
 

 

18. ΠΑΡΑΒΟΛΟΕΝΣΤΑΣΕΩΝ–ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Α)         Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ.1 του Κ.Α.Π., το παράβολο ορίζεται ύστερα από τηναπό 
34/19-09-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Θεσπρωτίας,  σε: 

1. Για αντικανονικότητα γηπέδου (μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του 
Κ.Α.Π.),τέλοςλειτουργίας50ευρώ,παράβολο100ευρώ,σύνολο150ευρώ.Ηγηπεδούχοςομάδαέχ
ειδικαίωμαναδιατυπώσειαντιρρήσειςμεκατάθεσηεγγράφουστονδιαιτητήυπογεγραμμένοαπ
ό τοναρχηγό ποδοσφαιριστή. 
2. Για παράβαση διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Α.Π. σχετικά με τον ορισμό 
διαιτητώνή βοηθών ή την αντικατάσταση των ορισθέντων, τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, 
παράβολο 100ευρώ,σύνολο 150ευρώ. 
3. Για αντικανονική διακοπή αγώνα, που οφείλεται σε αναιτιολόγητη και αντίθετη 
μετους κανονισμούς απόφαση του διαιτητή, τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 
ευρώ,σύνολο 150 ευρώ. 
4. Για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Α.Π. από τον 
διαιτητή,πουσχετίζονταιμετηνσυμπλήρωσητωνομάδων,μετάτηνέναρξητουαγώνα,τέλοςλειτ
ουργίας 50ευρώ, παράβολο 100ευρώ, σύνολο 150 ευρώ. 
5. Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, 
παράβολο100ευρώ,σύνολο150ευρώ,στηνοποίαυποχρεωτικάπρέπεινακατονομάζεται.Στηνπε
ρίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένοι λόγοι στους οποίους στηρίζεται 
ηένσταση.Ηένστασηαυτήμπορείναστρέφεταικατάοποιουδήποτεποδοσφαιριστή,τακτικού ή 
αναπληρωματικού, ο οποίος αγωνίστηκε από τους αναγραφόμενους στο φύλλοαγώνα. 
6. Γιαπλαστοπροσωπίαποδοσφαιριστή,οοποίοςπρέπειυποχρεωτικάνακατονομάζεται.Η 
ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά ενός, περισσοτέρων ή και 
όλωντωνποδοσφαιριστώνπουαγωνίστηκανκαιθαπρέπεινακατονομάζεται.Τέλοςλειτουργίας 
50ευρώ,παράβολο100ευρώ,επίποινήαπαραδέκτουκαταβάλλεταιυποχρεωτικάξεχωριστόπαρ
άβολογιακάθεέναπρόσωποεναντίοντουοποίουστρέφεταικάθεμίααπότιςενστάσεις,στις 
οποίεςκαλείταινα εξετάσει τοαρμόδιοόργανο. 
Στην ένσταση αυτή το παράβολο επιστρέφεται μόνο για τους ποδοσφαιριστές των 
οποίωνδιαπιστώθηκεηπλαστοπροσωπία. 
7. ΚατάτουκύρουςτουαγώναοοποίοςετελέσθημηνόμιμακατάπαράβασηδιατάξεωντουΚ.
Α.Π.ήτηςεγκριθείσηςπροκήρυξης,στηνοποίαδιάταξηόμωςθαπρέπεινα 

αναφέρεταιρητάότιενδεχόμενηπαράβασήτηςσυνιστάαντικανονικήδιεξαγωγήτουαγώνα και 
χορηγεί την δυνατότητα υποβολής της σχετικής ένστασης τέλος λειτουργίας 
50ευρώ,παράβολο 100ευρώ, σύνολο 150ευρώ. 

 
8. Γιαπαράλειψηπαρουσίαςιατρούγιατηνδιεξαγωγήτουαγώνα,τέλοςλειτουργίας50ευρ
ώ,παράβολο 100 ευρώ, σύνολο 150 ευρώ. 

Η μη κατάθεση του παραβόλου ή η κατάθεση εκπρόθεσμα ή ελλιπούς καθιστά απαράδεκτη 
τηνσυζήτησητηςένστασηςήτηςκαταγγελίας(άρθρο 23 παρ.4εδ. γ’Κ.Α.Π.). 
Οι παραπάνω ενστάσεις διέπονται από τα προβλεπόμενα του άρθρου 23 του Κ.Α.Π., όπως 
αυτότροποποιήθηκεκαι ισχύεισήμερα. 

 
Β)Ησυζήτησητωνενστάσεωνείναιυποχρεωτική,τυχόνδεπαραίτησητουενιστάμενουσωματείουείναια
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νίσχυρηκαι δενλαμβάνεταιυπόψη (άρθρο 23παρ. 4εδ. ε’Κ.Α.Π.). 
Οι ενστάσεις1,2, 5(όταν αφορά αντικανονική συμμετοχήποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε 
ωςαναπληρωματικός χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φ.Α. πριν την έναρξη του αγώνα, 
ποδοσφαιριστήπουξανασυμμετείχεσεαγώναενώείχεαντικατασταθείήαποβληθείαπόαυτόνήανομάδα
αγωνισθεί για κάποιο διάστημα με ποδοσφαιριστή παραπάνω), 6 της προηγούμενης 
παραγράφου,καταχωρούνται στο Φ.Α. από τους αρχηγούς των ομάδων που ενίστανται, πριν την 
έναρξη τουαγώνα, με εξαίρεση την ένσταση πλαστοπροσωπίας, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 
υπογραφή 
τουφύλλουαγώνακαιμετηνπροϋπόθεσηότιοδιαιτητήςθαέχειειδοποιηθείσχετικάμέσαστοναγωνιστικ
ό χώρο από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδος μέχρι την λήξη της διάρκειας του αγώνακαιτης 
τυχόνπαράτασήςτου. 

 
Γ) Οιενστάσειςυποβάλλονταιστηνδιοργανώτριαμευπόμνημαστοοποίοθααναφέρονται 
συγκεκριμένα οι λόγοι υποβολής τους εντός δύο εργασίμων ημερών μετά 
τηντέλεσητουαγώνα(μησυνυπολογιζομένηςαυτής).Ειδικάόμωςγιαπρωταθλήματαπουμετά 
την κανονική περίοδο προβλέπεται τέλεση αγώνων play-offs ή play-out και αναφορικάμε 
την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, οι ενστάσεις ασκούνται εντός 
μιαςεργάσιμηςημέρας απότηντέλεσητουαγώνα (μησυνυπολογιζομένηςαυτής). 
Αν γίνει δεκτή η ένσταση, το παράβολο επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο. Αν 
απορριφθείπεριέρχεταιστο ταμείο τηςΕνώσεως. 

 
Δ)Καταγγελία από τρίτη ομάδα επιτρέπεται να διατυπωθεί αποκλειστικά για 
αντικανονικήσυμμετοχήποδοσφαιριστώνσεαγώναμέσασεαποκλειστικήπροθεσμίατριώνεργασίμω
νημερώνμετάτηντέλεσητουαγώνα(μησυνυπολογιζομένηςαυτής),μετηναπαραίτητηπροϋπόθε
ση ότι η καταγγέλλουσα ομάδα έχει άμεσο έννομο συμφέρον κατά τον χρόνο άσκησης 
τηςκαταγγελίας, το οποίο περιοριστικά προσδιορίζεται στην διαμόρφωση του βαθμολογικού 
πίνακατουπρωταθλήματοςπουμετέχεικαιέχεισχέσημετηνσυγκεκριμένηομάδακατάτηςοποίαςστρέφε
ταιηκαταγγελία. 
Η καταγγελία και το σχετικό παράβολο κατατίθεται και αποστέλεται8 στην 
διοργανώτριαμε τον ως άνω τρόπο και κατά τα λοιπά (εκτός της προθεσμίας) ισχύουν 
ακριβώς τα ίδια μετιςενστάσειςωςπροςτιςπροϋποθέσειςπαραδεκτούαυτής. 
Ειδικάόμωςγιαπρωταθλήματαπουμετάτηνκανονικήπερίοδοπροβλέπεταιτέλεσηαγώνων 
play-offs ή play-out, και αναφορικά με την τελευταία αγωνιστική της 
κανονικήςπεριόδου,οικαταγγελίεςασκούνταιεντόςδύοεργασίμωνημερώναπότηντέλεσητου
αγώνα(μησυνυπολογιζομένης αυτής). 
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση ή καταγγελία, στο σωματείο επιστρέφεται 
ολόκληροτοπαράβολοκαι όχι το τέλος λειτουργίας. 
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση ή καταγγελία που προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. 
ηυπαίτιαομάδα τιμωρείταισύμφωνα με ταοριζόμενα του Κ.Α.Π. 
 

 
19. ΚΥΠΕΛΛΟΗΘΟΥΣ 

Κύπελλο ήθους θα δοθεί σε σωματεία που θα συμμετάσχουν σε όλους τους αγώνες 
πρωταθλήματοςκαι κυπέλλου, που δεν θα αποχωρήσουν για οποιαδήποτε αιτία από αγώνα και που 
δεν θα διακοπείσε βάρος τους αγώνας.Ακόμη δε, να μην έχει τιμωρηθεί κανείς ποδοσφαιριστής 
τους, παράγοντας,προπονητής, ή να έχουν στερηθεί του δικαιώματοςνα αγωνίζονται στο 
γήπεδό τους, κατά τηνδιάρκειατης ποδοσφαιρικής περιόδου2022-2023. 
 
 

20. ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Τα σωματεία σε όλους τους αγώνες τους, πρέπει να έχουν μαζί τους και να προσκομίζουν 
στονδιαιτητή,πριντηνέναρξητου αγώνα: 
 
α)        Ταδελτία ατομικώνστοιχείωνκαιμεταβολώντωνποδοσφαιριστώντους. 
Τα δελτία θα έχουν χρώμα ΛΕΥΚΟ και απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή με 
δελτίοπαλαιούτύπου(χρώματοςπορτοκαλί),ηοποίακαιθεωρείταιαντικανονικήσυμμετοχή. 
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β)      Κάρτα υγείαςτων ποδοσφαιριστών εν ισχύ,η οποία θα αναγράφει ταπλήρη 
στοιχείατου,θα φέρει την απαιτούμενη ιατρική θεώρηση και βεβαίωση και η οποία ισχύει 
για ένα έτος και 
ηοποίαεκδίδεταισύμφωναμεταοριζόμενατηςπαρ.9τουάρθρου33τουΝ.2725/99όπωςτροποπ
οιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4479/2017 και την με αριθμό 386611/15976/1417/152/13-
8-
2018κοινήυπουργικήαπόφασητουΥπουργούΥγείαςκαιΥφυπουργούΑθλητισμούκαιπρέπειν
αισχύει κατά τηνημέρατέλεσης του αγώνα. 
Για την νομότυπη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε ένα αγώνα αρκεί η προσκόμιση της 
κάρταςυγείαςενισχύ. 
Ημεοποιοδήποτεάλλοντρόποαπόδειξητηςυγείαςτωνποδοσφαιριστώνείναιαπαράδεκτη. 
 
Σε περίπτωση που ομάδα χρησιμοποιήσει σε αγώνα πλαστές κάρτες υγείας, τιμωρείται 
μεαπόφασητηςΕ.Ι.Π.μεανάκλησητωνδελτίωντωνποδοσφαιριστώνπουβρέθηκανμεπλαστές 
κάρτες υγείας και θα παραπέμπεται στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή, για 
τηνεπιβολήτωνλοιπώνπροβλεπομένωνποινών(άρθρο18 παρ.4Κ.Α.Π.). 

 

21. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝΣΕΑΓΩΝΕΣ 

 
α)      Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24ώρου σε δύο αγώνες στο 
σωματείοστοοποίοανήκειήάλλωνομάδωνπ.χ.Εθνικής.Ουπολογισμόςτου24ώρουαρχίζειαπότοτελευτ
αίολεπτότηςσυμμετοχήςτουποδοσφαιριστήστονπρώτοαγώνακαιπρέπεινασυμπληρώνεταιπριντηνέ
ναρξητουδεύτερουαγώνα.Παράβασητηςδιάταξηςαυτήςσυνιστάαντικανονικήσυμμετοχήκαιτιμωρείτ
αιμεςτηναπώλειατουαγώνακαιτιςλοιπέςποινέςτουάρθρου23 τουΚ.Α.Π.ανυποβληθείένσταση. 
β) Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει 
τοδέκατοτέταρτο(14ο)έτοςτηςηλικίαςτου.Ωςσυμπλήρωσητηςωςάνωηλικίαςτωνποδοσφαιριστώ
ν,νοείταιηημερολογιακήσυμπλήρωσητων14ετών(απότηνημέρατωνγενεθλίων). 
γ)
 Απαγορεύεταιηείσοδοςστοναγωνιστικόχώροκαιησυμμετοχήωςποδοσφαιριστήσεαγώνα,φυσ
ικούπροσώπουπουέχειτιμωρηθείμεοποιαδήποτεάλληιδιότητα(εκπροσώπου,προπονητή, 
φυσικοθεραπευτή κ.λ.π.). Η υπαίτια ομάδα και ο αξιωματούχος του αγώνα 
τιμωρούνταιμετιςποινέςπουπροβλέπονταιστοάρθρο11τουΠειθαρχικούΚώδικα.Επίσηςδενέχουνδι
καίωμανααγωνιστούνωςποδοσφαιριστέςήπρόσωπαπουείναιμέλητουσωματείουήταοποίατ
ηνίδιααγωνιστικήπερίοδοέχουνδηλωθείμεάλληιδιότηταήκαιέχουνεκπροσωπήσειτοσωματε
ίοσαν αξιωματούχοιαυτού. 
δ) Διαιτητές εν ενεργεία ή μη, δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε 
αγώνες.Τυχόνσυμμετοχήτουςείναιαντικανονικήκαισεπερίπτωσηυποβολήςσχετικήςένστασηςυποβάλ
λονταιοικυρώσεις του Κ.Α.Π. 
ε) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να μετέχουν προπονητές ΕΠΟ – UEFA που είναι 
κάτοχοιταυτότητας τριετίας ή υπέβαλαν αίτηση για την απόκτησή τους, ως ποδοσφαιριστές σε 
επίσημουςαγώνες,αναφέρονταιστοκανονισμό προπονητώνάρθρο 13. 
στ)    Απαγορεύεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, των οποίων η άδεια 
παραμονήςτουςστηχώραμαςέχειλήξει,όπωςαυτήφαίνεταιαπότοδελτίοατομικώνστοιχείων,υποχρεου
μένουτουδιαιτητήναελέγξειτηνλήξητωνδελτίωναυτώνκαινααπαγορεύσειτηναναγραφή τους στο 
φύλλο αγώνα, ενημερώνοντας σχετικά τα σωματεία, άλλως η συμμετοχή τουςείναι αντικανονική και 
σε περίπτωση ένστασης υποβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π.κυρώσεις. 
 
 
ζ) Στουςαγώνες τωντοπικώνπρωταθλημάτωνκαικυπέλλουτηςφετινήςπεριόδου 
2022-
2023είναιυποχρεωτικήησυμμετοχήστηνενδεκάδακάθεομάδαςκαικαθ’όλητηνδιάρκειατουαγ
ώνα, επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές 
ομάδες δηλαδήνα διαθέτουν ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο. Επιτρέπεται να εγγραφεί 
στο Φ.Α. και η συμμετοχήτους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν 
δικαιούνται να αγωνίζονται στιςΕθνικέςελληνικέςομάδες. 
Η παράβαση των παραπάνω απαγορεύσεων συνιστά λόγο αντικανονικής συμμετοχής, μετά 
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απόένστασητου αντιπάλου σωματείου ή καταγγελία τρίτουσωματείου. 
η) Ερασιτέχνηςποδοσφαιριστήςμπορείναεγγράφεται–
μεταγράφεταιμόνοσετρίατοανώτεροερασιτεχνικάσωματεία,ανεξαρτήτουΟμοσπονδίαςαπότηνοποία
προέρχεται,από1-7έως 30-6 του επομένου έτους. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, ο 
ποδοσφαιριστής δύναται νααγωνίζεται σε επίσημους αγώνες μόνο για δύο σωματεία. Απαγορεύεται 
η συμμετοχή του σε αγώνεςτουτρίτου σωματείου, ηοποίασυμμετοχή του συνιστά 
αντικανονικήσυμμετοχή. 
Εξαίρεση στα ανωτέρω υπάρχει μόνο για τους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από 
Ομοσπονδίεςπουέχουναλληλεπικαλυπτόμενες αγωνιστικέςπεριόδους. 
Ηομάδαπουανήκειοποδοσφαιριστήςδενπροσμετράταικατάτονυπολογισμότων3επιτρεπομένωνμετα
γραφών. 
θ) Για την έκτιση της ποινής αποκλεισμού ποδοσφαιριστών προσμετρώνται μόνο οι 
αγώνεςπουπραγματικάδιεξήχθησαν.Εάνοαγώναςδιακοπεί,ακυρωθείήματαιωθεί,οριστικάοαποκλεισ
μός θεωρείται ότι έχει εκτιθεί εάν η ομάδα στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής δεν 
είναιυπεύθυνηγια ταγεγονότα που οδήγησανστηνδιακοπή,ακύρωση ήματαίωσητου αγώνα. 
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ομογενείς ποδοσφαιριστές λογίζονται πλέον βάσει της εθνικότητάς 
τουςωςαλλοδαποί ήκοινοτικοί. 
 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
 

1) Συμμετοχή ποδοσφαιριστών κάτω των 20 ετών. 
 

 Στην Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία,  θα συμμετάσχουν  στην εικοσάδα  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ( 2 ) ποδοσφαιριστές   κάτω των 20 ετών. 
 
  Τυχόν χρησιμοποίηση, που αντίκειται στους παραπάνω περιορισμούς και μετά από υποβολή 
ένστασης αντιπάλου Σωματείου, ή κάθε τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, η υπαίτια ομάδα θα έχει 
όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το Άρθρο 23 παραγρ. 11 του Κ.Α.Π. 
 
Για όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2022 – 2023, στον προαναφερόμενο 
περιορισμό της ηλικίας, οι κάτω των 20 ετών θεωρούνται όσοι γεννήθηκαν από 
01/01/2002. 
 

22. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 
 
Οι προπονητές των σωματείων στην Α’  Ερασιτεχνική κατηγορία, θα πρέπει 
υποχρεωτικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών 
Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο , ήτοι να είναι διπλωματούχοι προπονητές επιπέδου 
τουλάχιστον UEFA Β’ και κάτοχοι επίσης ταυτότητας προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς 
διάρκειας και σε ισχύ. (κανονισμός προπονητών άρθρο 5).  
 
 

Επειδήοαριθμόςτωνπροπονητών στην περιοχή μας, οι οποίοι κατέχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύ, 
δεν επαρκεί για να καλύψει τις ομάδες που θα συμμετέχουν στην Α’  Κατηγορία  και στα 
πρωταθλήματα ΥΠΟΔΟΜΩΝ της Ενώσεώς μας, αποφασίστηκε όπως ζητηθεί  εγγράφως από την 
Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.,  εξαίρεση της Ενώσεώς μας από τα άρθρα 5 και 10του Κανονισμού 
Προπονητών   και να επιτραπεί στα Σωματεία  της Α’ κατηγορίας, η  πρόσληψη προπονητή 
κατόχουδιπλώματοςUEFA C’     τουλάχιστον  με ταυτότητα τριετίας εν 
ισχύ,καθώςεπίσηςκαιστηνέκδοσηπιστοποίησηςτωνπροπονητώντους,προσκομίζονταςταπα
ρακάτωδικαιολογητικά: 

 
α)Αίτησητουποδοσφαιρικούσωματείου. 
β)ΑντίγραφοταυτότηταςπροπονητήUEFA/Ε.Π.Ο. μεημερομηνία 
γ)Μίαέγχρωμηφωτογραφία. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), ότι ο προπονητής 
δενεμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται 
στοσύνολότους όλεςτιςδιατάξεις τουΚαταστατικούκαιτωνΚανονισμώντης Ε.Π.Ο. 
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ε) Αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του 
προπονητή). 
στ)Επίσημοαποδεικτικόυποβολήςτουιδιωτικούσυμφωνητικού(ΚατάστασηΣυμφωνητικών)
μέσωTAXIS (με καταγεγραμμένητηναντίστοιχη ειδικότητα). 
ζ)Υπογεγραμμένηδήλωσηπροσωπικώνδεδομένων. 
η) Βεβαίωση από αναγνωρισμένο σύνδεσμο προπονητών ότι ο προπονητής είναι μέλος 
του καιθ)χρηματικό παράβολο εβδομήντα πέντε (75)ευρώ. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 
Ηδιαδικασίαέκδοσηςδελτίουπιστοποίησηςπροπονητή,έχειωςεξής: 

1. Τοκάθεσωματείοθααποστέλλειemail(epsthep@gmail..com)πουναπεριλαμβάν
ειΟΛΑτααπαραίτηταέγγραφαγιατηνέκδοσητουδελτίουκαιθαπρέπεινααναγράφειως
θέμαστοemail«ΔελτίοΠιστοποίησηςΠροπονητή»/«Επωνυμίασωματείου»/«Επώνυμο-
Όνομαπροπονητή». 
2. Το κάθε έγγραφο θα πρέπει να μετατρέπεται ξεχωριστά σε μορφή PDF, η 
δεΕΓΧΡΩΜΗφωτογραφίατουπροπονητήνα είναισεμορφήJPG. 

Στοσύνολότουςθαπρέπεινααποσταλούνόλαταέγγραφαωςψηφιακάαρχείαμορφής 
PDFκαιέναψηφιακόαρχείοσεμορφήJPG. 

 

Τοδελτίοπιστοποίησηςτουπροπονητήθααποστέλλεταιστοεπίσημοemailτουσωματείου. 
 

Προπονητήςοοποίοςδενθαπροβείστηνέκδοσηδελτίουπιστοποίησης,δενθαμπορείναεισέρχεταιστονα
γωνιστικό χώρο. 
Σε περίπτωση λύσης συνεργασίας ενός προπονητή, κατά την διάρκεια της 
ποδοσφαιρικήςπεριόδου,πρέπειεντόςαποκλειστικήςπροθεσμίας7ημερώνκαιαποκλειστικάμ
εηλεκτρονικότρόπο,τοσωματείονα αποστέλλειστην‘Ενωσηταεξής; 
Α)      Επιστολή / Δήλωση (θεωρημένη με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία 
έκδοσήςτης),γιατηνλύσησυνεργασίαςμετονπροπονητή(γιαόλεςτιςιδιότητεςπροπονητών) 
Β)Η κατάσταση συμφωνητικών Δ.Ο.Υ. με την Λύση συνεργασίας του σωματείου με 
τονπροπονητή(γιαόλεςτις ιδιότητες προπονητών). 
Τα σωματεία στην περίπτωση αυτή έχουν αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, για 
τηνπρόσληψη νέου προπονητή, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία που λύθηκε η 
συνεργασίαμετοναπερχόμενοπροπονητή. 
ΟιοικονομικέςδιαφορέςπουπροκύπτουνμεταξύπροπονητώνκαισωματείωνεπιλύονταιαπότηνΑ’ 
ΕΕΟΔ της ΕΠΟ και σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τακτικού διαιτητικού δικαστηρίου της 
Ε.Π.Ο.(άρθρο7κανονισμού προπονητώνποδοσφαίρου). 

 
Σωματείοτοοποίοδεντηρείτιςδιατάξειςτουπαρόντοςάρθρου,τιμωρείταιμεχρηματικόπρόστιμο100 
ευρώ ανάαγώνααπότηναρμόδια ΠειθαρχικήΕπιτροπή. 
 
 

 
23. ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

PLAY OFF & PLAY OUT. 

Α.ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ    -  PLAY - OFF 

ΟπρωταθλητήςτηςΑ’κατηγορίαςθααγωνιστείσεαγώνεςμπαράζγιατηνάνοδότουστηνΓ ΄ 
Εθνική  Ερασιτεχνική Κατηγορία. 
 
 

Α’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠ

ΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 
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ΜετάτηνολοκλήρωσητουπρωταθλήματοςτηςΑ’κατηγορίας,τασωματείαπουθακαταλ
άβουναπότην1ηέωςκαιτην5ηθέση,θααγωνιστούνσεαγώνεςplay-
offsγιατηνανάδειξητουπρωταθλητήτηςΕνώσεως,γιατηνποδοσφαιρικήπερίοδο 
2022-2023,μετηναπαραίτητηπροϋπόθεση ότι η βαθμολογική διαφορά του 1ουμε το 
2οσωματείο, μετά την ολοκλήρωση τηςκανονικήςδιάρκειας τουπρωταθλήματος, δενθα 
είναιμεγαλύτερηαπό 18βαθμούς. 
 

Οι αγώνες των play-offs, θα γίνουν σε  δύο (2 ) γύρους, μετά από κλήρωση που θα διεξαχθεί 
στα γραφεία της ΕΠΣ Θεσπρωτίας. 
 
Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στους αγώνες play-offs, θα μεταφέρουν στους αγώνες 
αυτούςτους μισούς βαθμούς που συγκέντρωσαν την κανονική περίοδο (π.χ. ένα σωματείο 
συγκέντρωσε 40βαθμούς,αρχίζει τους αγώνεςplay-offs με20 βαθμούς). 
 
Αν οιβαθμοίπουσυγκέντρωσεένα σωματείοτην κανονικήπερίοδοείναι μονοί,τότετο κλάσμα, 
μετά την διαίρεση δια 2 προσμετράτε προς τα πάνω (π.χ. 39 δια 2 ίσον 19,5, το σωματείο 
ξεκινάειτουςαγώνες play-offs με20 βαθμούς). 
 
Σεπερίπτωσηισοβαθμίαςστηντελικήκατάταξητωναγώνωνplay-
offs,ισχύουντακριτήριατουάρθρου20 τουΚ.Α.Π.γιατουςαγώνες της κανονικής περιόδουκαι 
μόνο. 

 
 
 

B.    PLAYOUT 
 
Θα συμμετέχουν   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ   οι ομάδες που κατέκτησαν τις θέσεις  από έξι   (6 )   έως  
οκτώ  ( 8 ) του οριστικού βαθμολογικού πίνακα και οι αγώνες θα είναι διπλοί. 
 
Το πρόγραμμα των αγώνων play–outθα καταρτιστεί μετά από κλήρωση στα γραφεία της  
ΕΠΣ Θεσπρωτίας. 
 
 
Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στους αγώνες play-offs, θα μεταφέρουν στους αγώνες 
αυτούςτους μισούς βαθμούς που συγκέντρωσαν την κανονική περίοδο (π.χ. ένα σωματείο 
συγκέντρωσε 40βαθμούς,αρχίζει τους αγώνεςplay-offs με20 βαθμούς). 
 
Αν οιβαθμοίπουσυγκέντρωσεένα σωματείοτην κανονικήπερίοδοείναι μονοί,τότετο κλάσμα, μετά 
την διαίρεση δια 2 προσμετράτε προς τα πάνω (π.χ. 39 δια 2 ίσον  19,5, το σωματείο 
ξεκινάειτουςαγώνες play-offs με20 βαθμούς). 
 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των ομάδων μετά την ολοκλήρωση των αγώνων play – out ,  
υπερισχύει η ομάδα που στην κανονική περίοδο τερμάτισε υψηλότερα. 

 
ΔΕΝ ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ αφού δεν υπάρχει άλλη Κατηγορία. 

 
 

* Στους αγώνες κατάταξης  ( play–off&play -out)  )    τα έξοδα  (γιατρός αγώνα , 
διαιτησία)  θα επιβαρύνουν τα γηπεδούχα σωματεία, τα οποία θα οριστούν με 
κλήρωση της Ε.Ε. της Ένωσης. 
 
 

24. ΕΠΙΛΥΣΗΑΘΛΗΤΙΚΩΝΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οιπάσηςφύσεωςαθλητικέςδιαφορές,επιλύονταιαποκλειστικάκαιμόνοαπότααρμόδιαποδοσφαιρικάόρ
γανα. 
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Όλαταπρωταθλήματά 
μαςδιεξάγονταιαυστηράμεβάσητουςκανόνεςπουορίζονταιστηνπαρούσα προκήρυξη, στο 
καταστατικό της Ενώσεως και στους Κανονισμούς της 
Ε.Π.Ο.Οποιαδήποτεπροϋπόθεση/υποχρέωσηπροέρχεταιεκτόςπροκηρύξεωνκαικανονισμώνπ
οδοσφαίρου,εφόσονδενεγκριθείμεένανεπίσημοτρόποαπότηνΕ.Π.Ο.δενισχύεικαιδενμπορείνα
ληφθείυπόψηούτεαπότηνδιοργανώτρια,ούτεαπόταΔικαστικά/Δικαιοδοτικάόργανα της 
Ε.Π.Ο. 
Σωματεία που προσφεύγουν κατά των διοργανωτριών Ενώσεων ή της Ε.Π.Ο. ή και 
κατάλοιπών σωματείων και επιδιώκουν να κερδίσουν αγωνιστικό πλεονέκτημα, 
επικαλούμεναδιατάξειςήκανόνεςεκτόςτωνπροκηρύξεωνκαιτωνκανονισμώντηςΕ.Π.Ο.ήπρο
σφεύγουν ενώπιον τρίτων Αρχών και όχι των προβλεπομένων στο καταστατικό 
καικανονισμούςτηςΕ.Π.Ο.,τιμωρούνταιαπότηνοικείαΠειθαρχικήΕπιτροπήμεποινήαφαίρεση
ς δέκα (10) βαθμών από το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν και 
χρηματικήποινήτριώνχιλιάδων 
(3.000)ευρώ,ενώοπρόεδροςκαιονόμιμοςεκπρόσωποςαυτώντιμωρούνται επίσης με ποινή 
απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από 1 έως3 χρόνια 
καιχρηματικήποινήτριώνχιλιάδων(3.000) ευρώ οκαθένας. 
 
 

 
25. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ–Μ.Μ.Ε. 

Ισχύουντααναγραφόμεναστοάρθρο29παρ.9τουΚ.Α.Π. 
Οι δημοσιογράφοι για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα 
στην‘Ενωση για την έκδοση άδειας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους, προσκομίζοντας 
προσωπικήαίτηση αναγράφοντας το Μ.Μ.Ε. στο οποίο ανήκουν, με υπογραφή και σφραγίδα του 
ΜΜΕ ή τηνεπαγγελματικήτους ταυτότητααπό τηνΕΣΗΕΑκαιμία φωτογραφία. 
Τα ΜΜΕ για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στην ‘Ενωση 
γιατην έκδοση άδειας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους, προσκομίζοντας αίτηση αναγράφοντας 
τοΜ.Μ.Ε.στο οποίο ανήκουν, με υπογραφή καισφραγίδατουΜΜΕ. 
Ηείσοδόςτουςστουςαγωνιστικούςχώρους,θαγίνεταιμόνομετηνεπίδειξητουδελτίουπιστοποίησηςεισό
δου από την ‘Ενωση. 
 

 
 

26. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ
 ΣΤΑΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ2023-2024 

 
Με την από 34/19-09-2022  απόφαση της , η   Ε.Ε. της Ενώσεως  αποφάσισε εάν τα Σωματεία που 
θα δηλώσουν συμμετοχή για την αγωνιστική περίοδο  2023 – 2024   είναι  μέχρι  δέκα 
τέσσερα (14), να καταρτιστεί μία Κατηγορία. 
 
 

 
27. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣεπερίπτωσηέκδοσηςυγειονομικούπρωτοκόλλουλόγωCovid-
19,απότηνΕλληνικήΠολιτεία,όλοιοιαγώνες θα διεξάγονταισύμφωναμεαυτό. 
 
 

 
28. ΤΕΛΙΚΗΔΙΑΤΑΞΗ 

 
Ηδιεξαγωγήτωναγώνωντωνπρωταθλημάτωναυτών,γίνεταισύμφωναμετιςδιατάξειςτουΚ.Α.Π.,τουΠε
ιθαρχικούΚώδικατηςΕ.Π.Ο.,τουκανονισμούπροπονητών,τουκανονισμούερασιτεχνικώνσωματείων,τ
ωνκανόνωνπαιχνιδιού,τουκαταστατικούτηςΕ.Π.Ο.,τουΚαταστατικού της Ενώσεως και της 
προκήρυξης αυτής, και για κάθε τι που δεν προβλέπεταιθααποφασίζειη Εκτελεστική 
Επιτροπή 
της‘Ενωσης,σταπλαίσιατουκαταστατικούτηςκαιτωνκανονισμώνκαιτουορθούκαιτου 
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δίκαιου.ΣεδεύτεροβαθμόηΕπιτροπήΕφέσεωντηςΕ.Π.Ο.- 
 
  Η Επιτροπή Πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας 
 

        ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                                                                            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ                            

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ              
 


