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ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

**** Ε.Π.Σ.Β **** 

Καραγιαννοπούλου 57 ΤΚ .32131 e-mail : epsv@otenet.gr 

Τηλ. 2261022992 Fax 2261026226 

Αριθμ. Πρωτ 215                                                                   Λιβαδεια 08-08-2017 

 

ΠΡΟΣ  
ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ 
ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
Έχουμε την τιμή να σας κοινοποιήσουμε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ των αγώνων 
Πρωταθλημάτων Α’, Β’ Κατηγορίας περιόδου 2017-18 και να σας 
πληροφορήσουμε σχετικά με την ημερομηνία έναρξης και κλήρωσης των 
παραπάνω Κατηγοριών. 
Οι Δηλώσεις συμμετοχής όλων των κατηγοριών Α’, Β’ και Κυπέλλου, θα 
πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 25 Αυγούστου 2017 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13:00μμ 
 α .Τα σωματεία, μαζί με την Δήλωση Συμμετοχής, θα πρέπει να υποβάλλουν 
και την ειδική έντυπη Υπεύθυνη Δήλωση «Συνυποσχετικό Διαιτησίας» περί 
αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των Εγκυκλίων, των Οδηγιών 
και των Αποφάσεων FIFA, UEFA και Ε.Π.Ο. (άρθρο 2 παρ. 3Α εδ. ιγ του 
Καταστατικού της Ε.Π.Ο.). 
β .Τα σωματεία θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν Fax και  e-mail , 
προκειμένου να γίνεται η αλληλογραφία μεταξύ ΕΠΣΒ και ομάδων.  
Το e-mail της ΕΠΣΒ είναι epsv@otenet.gr 
γ. Οι καταστάσεις υγείας θα πρέπει  να είναι πλαστικοποιημένες .   
δ. Τα παράβολα συμμετοχής για το πρωτάθλημα 2017-2018 έχουν  καθοριστεί  
ως εξής : 
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Α΄ Κατηγορία : 330€  
Β΄ Κατηγορία : 280€ 
Νέων: 100€ 
Παιδικό :100€ 
Προ παιδικό  :70 
Junior: 50€  
Συμμετοχή στο  Κύπελλο : 100€  για την Α΄ κατηγορία και 50 για την 
Β΄ Κατηγορία   
Παράβολο ενστάσεων : 300€  
Συνδρομή : 20€  
 
Τα σωματεία που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 
Πρωτάθλημα αυτό , πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις πάσης φύσεως 
οικονομικές εκκρεμότητες με την ΕΠΣΒ, άλλως οι δηλώσεις συμμετοχής , με 
απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣΒ δεν θα γίνονται δεκτές. 

Η ημερομηνία έναρξης των πρωταθλημάτων της Α΄ Κατηγορίας θα είναι η 23-
9-2017  όπου θα διαμορφωθεί ένας (1) όμιλος των 16 ομάδων και η 
ημερομηνία έναρξης των πρωταθλημάτων της Β΄ Κατηγορίας θα είναι η 1-
10-2017 όπου θα διαμορφωθούν δύο (2) όμιλοι με απολύτως γεωγραφικά 
κριτήρια. Η ημερομηνία έναρξης των πρωταθλημάτων Υποδομής, περιόδου 
2017–2018 θα ανακοινωθεί με νεώτερο έγγραφό μας.  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ: 
28/08/ 2017 

SUPER CAP 02/09/2017  

ΚΥΠΕΛΛΟ: 1η  αγωνιστική  09-10 /09/2017 , 2η αγωνιστική : 15-
16/09/ 2017 θα αγωνιστούν οι ομάδες της   Β’  Κατηγορίας σε δυο 
ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια και οι ομάδες που θα περάσουν στη 
συνεχεία θα  κληρωθούν με τις ομάδες της  Α΄ κατηγορίας  οι  υπόλοιπες 
αγωνιστικές  του Κυπέλλου θα οριστούν με απόφαση της επιτροπής 
πρωταθλήματος και Κυπέλλου. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Η Ε.Π.Σ. Βοιωτίας αφού έλαβε υπόψη: 

• το καταστατικό και του κανονισμούς της Ε.Π.Ο 

• το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Β 

• τον ΚΑΠ και τον Π.Κ που ισχύει σήμερα 

• τους κανόνες του παιχνιδιού ( laws of the game ), που ισχύουν διεθνώς 
και ορίζονται από το Διεθνές Ποδ/κό Συμβούλιο ( IFAB ) και τη FIFA 

• την αριθμ.11/ 05-08-2017 απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Β 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 

Τη διοργάνωση αγώνων ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  περιόδου 2017-2018 μεταξύ 
των σωματείων της Α’ & Β’ Κατηγορίας και στους οποίους δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν τα παρακάτω σωματεία: 

Ø                Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 
Ø                Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας   

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
1. ΥΠΑΤΟΥ Α.Ο 

2. ΠΑΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ 

3. ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 

4. ΕΝΩΣΗ ΑΣΑ 

5. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΣΑ 

6. ΑΣ ΠΑΜΒΑΓΙΑΚΟΣ 

7. ΑΕ ΑΝΑΓ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 

8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 

9. ΑΕ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 

10. ΑΠΟ ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ 

11. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Γ.Σ 

12. ΓΑΟ ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗΣ 

13. ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ Α.Ο 

14. ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ Α.Π.Ο. 

15. ΚΟΚΚΙΝΟΥ Π.Α.Ο 

16. ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ο. 
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Σε περίπτωση που δεν δηλώσει συμμετοχή κάποιο-κάποια Σωματεία, που 
έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία, ο πίνακας 
συμπληρώνεται από την Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία, μετά από αγώνα μπαράζ 
των ομάδων που κατέλαβαν τις υψηλότερες θέσεις του Βαθμολογικού πίνακα 
των δυο ομίλων της Β΄ Κατηγορίας. 

Τα Σωματεία που δεν δηλώσουν για οποιοδήποτε λόγο συμμετοχή στην Α’ 
Ερασιτεχνική Κατηγορία, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή στο 
Πρωτάθλημα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, αφού πρώτα στείλουν σχετικό 
έγγραφο παραίτησής τους από το Πρωτάθλημα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας. 

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Όλες  οι υπόλοιπες αναγνωρισμένες ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή. 

Αποτελείται από τα υπόλοιπα σωματεία χωρισμένα σε δύο ομίλους  με 
αυστηρά γεωγραφικά κριτήρια (όσο αυτό είναι  εφικτό). 

Ανέρχονται στην Α΄ Κατηγορία τέσσερα (4) σωματεία υποχρεωτικά (οι δύο 
πρώτοι του κάθε ομίλου) 

Δ Ε Ν  υπάρχει κανένας περιορισμός στις ηλικίες των ποδοσφαιριστών. Πλην 
των περιπτώσεων του άρθρου 19 παρ. 3β του ΚΑΠ.  

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠ ( άρθρο 20 ). 

 

1.  ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 

Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόταση για κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης  
μεταξύ της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας και των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
στο πρωτάθλημα αυτό (άρθρο 7 του ΚΑΠ). 

Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση. Η 
αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της 
παρ. 3 του άρθρου 7 του ΚΑΠ.   

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: 

Η ημερομηνία έναρξης των πρωταθλημάτων  της Α΄ Κατηγορίας θα είναι η 
23-9-2017 και  η ημερομηνία έναρξης των πρωταθλημάτων της  Β΄ 
Κατηγορίας θα είναι η 1-10-2017. Η ημερομηνία έναρξης των 
πρωταθλημάτων Υποδομής, περιόδου 2017–2018 θα ανακοινωθεί με νεώτερο 
έγγραφό μας.   
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3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:   

(Άρθρο 7 - παρ.2 ΚΑΠ) 

Η προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης 
μεταξύ της διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στο οικείο 
πρωτάθλημα, Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η σύμβαση. Η 
αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται για κανένα λόγο 
δεκτή και έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου . 

Το σωματείο που έχει δικαίωμα και επιθυμεί να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα 
αυτό, πρέπει μέχρι 25-8-17 να υποβάλλει στην Ε.Π.Σ.Βοιωτίας 
συμπληρωμένη την ειδική έντυπη δήλωση συμμετοχής (άρθρο 7 του ΚΑΠ). 

Ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής τα σωματεία θα πρέπει να έχουν 
τακτοποιήσει τις πάσης φύσεως οικονομικές εκκρεμότητες με την Ε.Π.Σ.Β, 
άλλως οι δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές,  με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Β.  

Επίσης με τη δήλωση συμμετοχής, τα σωματεία θα πρέπει να καταθέσουν 
υποχρεωτικά, στην Ένωση: 

      - Συνυποσχετικό Διαιτησίας (συνημμένο ειδικό έντυπο). 

      - Θεωρημένη (για το γνήσιο των υπογραφών)  Υπεύθυνη δήλωση του 
Νόμου 1599/86 από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του σωματείου, για την 
καταλληλότητα του γηπέδου που θα χρησιμοποιήσει, βάσει του άρθρου 8, 9 & 
10  του ΚΑΠ, (συνημμένη έντυπη υπεύθυνη δήλωση),  

     -  παραχώρηση του γηπέδου από τον ιδιοκτήτη, (συνημμένο ειδικό 
έντυπο), βάσει του Νόμου 4049/12. 

- Συμπληρωμένο (με όλες και τις ακριβείς διαστάσεις) σχεδιάγραμμα του 
γηπέδου (έδρα) σας (συνημμένο ειδικό έντυπο).   

- Έγγραφο που εμφαίνεται το ΔΣ του κάθε σωματείου μας  

     - Όλα τα δικαιολογητικά για την έκδοση του δελτίου Πιστοποίησης 
προπονητή (αν δεν υπάρχει δεν γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής). 
      - Η αλληλογραφία της ΕΠΣ Βοιωτίας με τις ομάδες όλων των κατηγοριών 
θα μπορεί να γίνεται και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) αν αυτές 
διαθέτουν.  

4. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ( ΔΙΚΑΙΩΜΑ ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Κάθε ομάδα είναι υπόχρεη να καταβάλλει δικαίωμα συμμετοχής, το ύψος του 
οποίου ορίζεται για κάθε κατηγορία: 

      330 €  για την Α΄ Κατηγορία & 

      280 €  για τη  Β΄ Κατηγορία  
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Το παράβολο για τη δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο είναι 100 € για την Α΄ 
Κατηγορία και 50 € για τα σωματεία της Β΄ Κατηγορίας.    

Για τα πρωταθλήματα υποδομής: Η δήλωση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό 
των 100€ για των νέων, 100€ για το Παιδικό, 70€ για το Προπαίδων και 
50€ για το πρωτάθλημα Junior’s. βάσει του άρθρου 7 παρ.3 εδ. γ΄ του ΚΑΠ – 
και σύμφωνα με την αριθμ. 11/5-08-2017 απόφαση της Ε.Ε. 

Κάθε σωματείο υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό των 20 € ως ετήσια 
συνδρομή. 

5. ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ -  ΕΔΡΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: 

α)  Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδ/των στους αγώνες είναι να 
φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά 
περιλαμβάνει: ΦΑΝΕΛΑ – ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ – ΚΑΛΤΣΕΣ – ΠΟΔ/ΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
και ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ (άρθρο 14 §1 του ΚΑΠ ).  

β) Το σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή, υποχρεούται να γνωρίσει στην 
Ε.Π.Σ. Βοιωτίας όλα τα χρώματα με τα οποία θα αγωνίζονται (άρθρο 14 του 
ΚΑΠ), καθώς και το γήπεδο  που θα  χρησιμοποιηθεί για τους αγώνες του 
(άρθρο 8 του ΚΑΠ). 

γ) Η Ε.Ε. της Ένωσης είναι αρμόδια για την έγκριση των διαφημίσεων που 
επιθυμούν  να φέρουν οι ποδ/τές. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η 
διαφήμιση προϊόντων καπνού και αλκοόλ.  

δ) Η αρίθμηση στην εμφάνιση (φανέλα – παντελονάκι) των ποδοσφαιριστών 
στα πρωταθλήματα υποχρεωτικά είναι από ένα 1 ~ δεκαοκτώ 18  το 1 και το 
15 οι τερματοφύλακες. (άρθρο 14 § 1 εδ.ε΄ του ΚΑΠ).  

Η αρίθμηση στα παντελονάκια είναι προαιρετική. Εφόσον όμως υπάρχει, τότε 
υποχρεωτικά θα είναι όμοια αυτή της φανέλας.  

Σε διαφορετική περίπτωση ο διαιτητής δεν θα διεξάγει τον αγώνα και η 
υπαίτια ομάδα υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 21 του ΚΑΠ παράγραφος 
2α (χάνει τον αγώνα με διαφορά τερμάτων 0-3).  

ε)  Απαγορεύεται το κάπνισμα στους πάγκους των ομάδων και γενικότερα 
εντός του αγωνιστικού χώρου (χώρος παιδειάς, αποδυτήρια) και σε περίπτωση 
παράβασης ο παραβάτης θα αποβάλλεται από τον αγωνιστικό χώρο και θα 
υπόκειται στις κυρώσεις του Π.Κ της Ε.Π.Ο. 

στ) Ο διαιτητής του αγώνα υποχρεώνει τη γηπεδούχο ομάδα να αλλάξει 
στολή, όταν τα χρώματα  των δύο αγωνιζομένων ομάδων είναι όμοια ή 
παρεμφερή και ματαιώνει την ποδ/κή συνάντηση όταν η γηπεδούχος ομάδα 
αρνείται να εφαρμόσει την υπόδειξή του. Η υπαίτια της ματαίωσης του αγώνα 
ομάδα τιμωρείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 § 2α. 

 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 
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α) Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτιστεί μετά από δημόσια κλήρωση 
των ομάδων που θα είναι αντίπαλες και που θα πραγματοποιηθεί στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ.Β. 

β) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων θα οριστούν με το πρόγραμμα των 
αγώνων. 

γ) Οι γηπεδούχες ομάδες θα οριστούν με το πρόγραμμα των αγώνων. 

δ) Η ημέρα και η ώρα έναρξης των αγώνων θα οριστούν με το πρόγραμμα 
των  αγώνων.  

Οι υποχρεώσεις των διαγωνιζόμενων σωματείων για την ώρα προσέλευσης, το 
κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό και των αριθμό των μπαλών του αγώνα, 
καθορίζονται από το άρθρο 16 του ΚΑΠ. 

Η ΕΠΣΒ έχει το απόλυτο δικαίωμα, μετά από απόφαση της Γ.Σ της ΕΠΟ, να 
διοργανώνει και να συντονίζει όλους τους επίσημους και φιλικούς αγώνες 
αρμοδιότητάς της που διεξάγονται στα γεωγραφικά όριά της (άρθρο 49 του 
καταστατικού της ΕΠΣΒ).   

7. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 

α) Οι αγώνες θα είναι διπλοί. (άρθρο 37 του ΚΑΠ) 

β) Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 90΄της ώρας , σε δύο ημίχρονα 45΄το 
καθένα (άρθρο 11 του ΚΑΠ ). 

8. ΑΛΛΑΓΕΣ – ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: 

α) Οι αλλαγές του  προγράμματος θα γίνονται  μόνο λόγω ανωτέρας βίας.  
Τα αιτήματα των σωματείων θα ικανοποιούνται μόνο πριν την ανακοίνωση 
του  προγράμματος, που θα γίνεται κάθε αρχή του μήνα για τον τρέχοντα 
μήνα, και αν το επιτρέπει το πρόγραμμα. 

Δηλαδή: Αιτήματα θα συζητούνται εάν έχουν έρθει στην Επιτροπή Πρωτ/τος  
και Κυπέλλου μέχρι στις 20 κάθε μήνα και το αίτημα να αφορά τον επόμενο 
μήνα διαφορετικά εφόσον το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων έχει 
κοινοποιηθεί στα σωματεία, δεν αλλάζει. 

β) Κάθε αγώνας που θα αναβάλλεται ή θα διακόπτεται λόγω καιρικών 
συνθηκών, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά την επόμενη μέρα, στο ίδιο 
γήπεδο και την ίδια ώρα, χωρίς να υπάρξει ειδοποίηση των ομάδων. Με άλλα 
λόγια, οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δώσουν το παρών χωρίς να υπάρξει 
ενημέρωση από τη διοργανώτρια αρχή, εκτός αν αυτή κρίνει ότι οι καιρικές 
συνθήκες θα εμποδίσουν την τέλεση του αγώνα και την επόμενη μέρα. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια δύναται, κατά την κρίση της, να 
προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για 
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λόγους  ανωτέρας βίας (π.χ διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά 
φαινόμενα κ.λ.π) ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα σωματεία. 

Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζόμενων ομάδων 
ορίζεται εκ νέου και συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό 
διάστημα με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη διακοπή (π.χ αριθμός 
τερμάτων, αριθμός ποδοσφαιριστών) (άρθρο 21 § 1 εδ.ε ΚΑΠ).  

 9. ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: 

Την ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018, όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν 
στο πρωτάθλημα Α΄& Β΄ Κατηγορίας, θα πρέπει υποχρεωτικά να 
εξασφαλίσουν να αγωνίζονται σε γήπεδα με χλοοτάπητα ή συνθετικό τάπητα, 
διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής τους. 

 10. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ  ΓΗΠΕΔΟΥ: 

Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται 
στους Κανόνες του Παιχνιδιού ( laws of the Game, άρθρο 1 ). Συνημμένο 
σχετικό σχεδιάγραμμα. 

Για να χαρακτηριστεί ένα γήπεδο κατάλληλο , εκτός των άλλων , θα 
πρέπει να έχει και τα εξής (άρθρο 9 § 1γ του ΚΑΠ ): 

Ø Ασφαλή περίφραξη γηπέδου ύψους 2 μέτρων, με κλειδαριές στις 
πόρτες. Τα κλειδιά θα παραδίδονται στο διαιτητή του αγώνα ή στον 
Παρατηρητή του αγώνα, ανάλογα. 

Ø Στα αποδυτήρια των ομάδων και των διαιτητών θα πρέπει να υπάρχει 
φως, νερό, τουαλέτα, νιπτήρας , ντουζιέρα. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, να υπάρχει μία λάμπα υγραερίου. 

Ø  Υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχουν τρεις (3) πάγκοι (γηπεδούχου, 
φιλοξενούμενης και Παρατηρητή-Γιατρού αγώνα) 

Ø Διαγράμμιση στο χώρου που κινείται ο Προπονητής. 

Η έλλειψη διχτύων στα τέρματα καθιστούν το γήπεδο αντικανονικό καθ’ όλη 
την διάρκεια του αγώνα (άρθρο 9 § 1  εδ.β΄ του ΚΑΠ).   

Υπεύθυνο για την καταλληλότητα του γηπέδου και για την άδεια λειτουργίας 
από την Περιφέρεια είναι το γηπεδούχο σωματείο. 

11. ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔ/ΤΗ -  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔ/ΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΠ) 

Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να 
παραδίδουν στον διαιτητή, διαφορετικά απαγορεύεται η συμμετοχή ποδ/τών: 

α) Το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων ποδοσφαιριστή.   

β) Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή(ων) του σωματείου. 
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γ) Κατάσταση Υγείας Ποδοσφαιριστών του σωματείου.  

Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ της ΕΠΟ για τις 
εξετάσεις στις οικείες Ε.Π.Σ εξακολουθεί για την αγωνιστική περίοδο 2017-
2018 να ισχύει η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (άρθρο 18 
παρ.2γ΄του ΚΑΠ). 

 12. ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: 

Η διοργανώτρια αρχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται, είναι υπεύθυνη  για την έκδοση της σχετικής άδειας για την 
τέλεση των αγώνων, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΧΕΙ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΛΟΓΟ. 

 13. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: 

α)  Με την κοινοποίηση του Προγράμματος των αγώνων όλων των τοπικών 
πρωταθλημάτων, η Επιτροπή Πρωταθλήματος, θα ορίζει και παρατηρητές 
αγώνων. 

Σε περίπτωση αδυναμίας, θα ειδοποιεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Παρατηρητών. 

Σε περίπτωση μη παρουσίας του ορισμένου Παρατηρητή αγώνα, ο Διαιτητής 
εφαρμόζει  το άρθρο 13 § 2 του ΚΑΠ. 

β)  Ο Παρατηρητής αγώνα μαζί με τον διαιτητή θα είναι υπεύθυνος για το 
κλείδωμα της πόρτας εισόδου του γηπέδου. 

γ)  Μέσα στο γήπεδο, ο Παρατηρητής επιτρέπει να εισέρχονται και να 
παραμένουν, εφόσον του επιδείξουν την ταυτότητά τους ( αστυνομική ή 
επαγγελματική), μόνο τα εξής πρόσωπα: 

ü Ο γιατρός  

ü Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας 

ü Ο προπονητής κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του (μόνο  με το ειδικό 
δελτίο πιστοποίησης) 

δ) ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Π.Σ.Β ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΔ/ΕΠΣΒ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΘΑ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ. ΣΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΟΣ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ της 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. της ΕΠΣΒ. 
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Άρθρο 12 ΚΑΠ παρ. 16  

Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα (τοπικά, πανελλήνια), εάν το γηπεδούχο 
σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της δαπάνης 
διαιτησίας (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και διαμονής διαιτητή, βοηθών 
και παρατηρητή διαιτησίας, παρατηρητή αγώνα και υπέρ Ε.Π.Σ.Β.), ο 
διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα.    

 14. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 

α)  Οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις της Ένωσης , θα παραχωρούνται και για τα 
τοπικά πρωταθλήματα (πέρα από τα τμήματα υποδομής) στις ομάδες που θα 
ζητήσουν παραχώρηση.  Για τους αγώνες Κυπέλλου, θα παραχωρούνται σε 
όλες τις ομάδες ανεξαρτήτου κατηγορίας ακόμη και νυχτερινές ώρες. 

β) Όταν  τιμωρείται κάποιο σωματείο με την ποινή της στέρησης του 
δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του (τιμωρία γηπέδου), η εν λόγω ποινή 
θα εκτίετε  στα γήπεδα της Ένωσης (εκτός αν το τιμωρημένο σωματείο έχει 
ως έδρα τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις της ΕΠΣΒ, που τότε απόφαση θα παίρνει 
η Ε.Ε. της ΕΠΣΒ). 

γ) Η αποζημίωση των σωματείων, που θα ζητήσουν τις Αθλητικές 
Εγκαταστάσεις, που αποτελεί τα κοινά έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των 
γηπέδων, θα καταβάλλεται με το εξοδολόγιο διαιτησίας πριν τον αγώνα, εκτός 
αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μετά από απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣΒ.  

15. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΣΒ: 

Με την παραχώρηση του γηπέδου στο σωματείο,  αυτομάτως εννοείται και 
παραχώρηση αυτού στη διοργανώτρια, βάσει του  άρθρου 8 παρ.5 του ΚΑΠ 
και να έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Περιφέρεια, βάσει του 
Νόμου 4049/2012.  

 16. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ: 

 Στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2017 – 2018, η συμμετοχή στο 
Κύπελλο και των σωματείων Β΄ Κατηγορίας, θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
καθώς μειώνεται το παράβολο από 100€ σε 50€ για την Β΄ Κατηγορία  

α . Στην πρώτη φάση θα αγωνιστούν οι ομάδες της   Β’  Κατηγορίας 
σε δυο ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια και οι ομάδες που θα περάσουν στη 
συνεχεία θα  κληρωθούν με τις ομάδες της  Α΄ κατηγορίας  οι  υπόλοιπες 
αγωνιστικές  του Κυπέλλου θα οριστούν με απόφαση της επιτροπής 
πρωταθλήματος και Κυπέλλου.   

β .Οι ημιτελικοί και ο Τελικός Κυπέλλου θα διεξαχθούν στο γήπεδο της ΕΠΣΒ 
στον Αγ, Σπυρίδωνα Ορχομενού 
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γ. Σε περίπτωση που θα πρέπει να εξαιρεθούν ομάδες από οποιαδήποτε φάση 
οι ομάδες αυτές θα προκύψουν μόνο από τα σωματεία της Β΄ Κατηγορίας 
(εφόσον υπάρχουν) που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Κύπελλο. 

δ. Σε περίπτωση που θα πρέπει να διεξαχθούν επιπλέον αγώνες Κυπέλλου 
(ώστε να εξελιχθεί ομαλά η συνέχεια των αγώνων του Κυπέλλου), οι αγώνες 
αυτοί θα προκύψουν μόνο από σωματεία της Α΄ Ερασ/κής κατηγορίας. 

 Ομάδα που παραιτείται από τον τελικό κυπέλλου, τιμωρείται με ποινή 
αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το εν εξελίξει Πρωτάθλημα ή από αυτό που 
μόλις τελείωσε και αφαίρεση τριών (3) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα 
και ομάδα που αποχωρεί από τον τελικό μετά την έναρξή του, τιμωρείται με 
ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα, στο οποίο 
δικαιούται να πάρει μέρος (άρθρο 40). 

17. ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔ/ΤΩΝ Α΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

Στην νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2017 – 2018, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ 
(20) ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, στον διεξαγόμενο αγώνα συνεπώς 
και καθ όλη την διάρκεια του αγώνα (αρθρο 19 παρ 8) .Για τον υπολογισμό 
της ηλικίας θα λαμβάνεται υπόψη η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως τους 
ήτοι: γεννηθέντες από 01/01/1997 και εντεθέν , οι οποίοι έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής έως το τέλος του πρωταθλήματος.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών σε ποδοσφαιριστές που δεν 
έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους (12 για τα πρωταθλήματα 
γυναικών). Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για 
να αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες πλέον νοείται 
η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 ετών( δηλαδή η ημέρα των γενεθλίων 
των 14 ετών) κι όχι η 31η Δεκεμβρίου που ίσχυε μέχρι τώρα. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Απαγορεύεται ρητά σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός ενός 24ώρου σε 
δύο αγώνες της ομάδας στην οποία ανήκει ή άλλων ομάδων, όπως για 
παράδειγμα της Εθνικής. Το 24ωρο αρχίζει να «τρέχει» από το τελευταίο 
λεπτό συμμετοχής του αθλητή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να 
συμπληρώνεται πριν την έναρξη του δευτέρου. 

18. ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ: 

 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η Α΄ Κατηγορία αποτελείται από έναν (1) όμιλο με 16 
σωματεία. Η πρωταθλήτρια ανέρχεται στη Γ΄ Εθνική. 

Ομάδες που υποβιβάζονται από την Γ’ Εθνική στην Α’ Κατηγορία, ανάλογος 
αριθμός ομάδων θα υποβιβάζονται από την Α’ στην Β΄ Κατηγορία.    
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ PLAY-OFF Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Στο Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας για την ανάδειξη του Πρωταθλητή θα 
υπάρχει το Σύστημα Play-Off. Για τον Υποβιβασμό των Σωματείων θα 
χρησιμοποιηθεί το Σύστημα των Play-Out. Η συμμετοχή των Σωματείων στα 
Play-off και Play-out Α΄ ερασιτεχνικής Κατηγορίας είναι υποχρεωτική. 

Για τη μη συμμετοχή σ’ αυτούς τους αγώνες επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα 
με τον Κ.Α.Π.(Άρθρο 17,παρ.2) 

Α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων, ως πρώτο κριτήριο ορίζεται η 
συγκομιδή βαθμών της καθεμιάς στους μεταξύ τους αγώνες. Σε περίπτωση 
νέας ισοβάθμησης θα λαμβάνεται υπόψη η διαφορά τερμάτων και αν κι εδώ 
δεν υπάρχει αποτέλεσμα, τότε ως κριτήριο τίθεται η καλύτερη επίθεση –πάλι 
στους μεταξύ τους αγώνες. Από κει και έπειτα ακολουθεί (στο σύνολο αγώνων 
του πρωταθλήματος) η διαφορά τερμάτων, κατόπιν η καλύτερη επίθεση και 
τέλος η καλύτερη άμυνα. 

Β) Οι αγώνες των PLAY OFF δεν θα διεξαχθούν εφόσον η μεταξύ τους 
διαφορά του (1ου ) πρώτου με τον (2ο ) δεύτερο είναι πέντε (5) βαθμοί και 
άνω (πχ 50 ο πρώτος και 45 ο δεύτερος , αναδεικνύεται πρωταθλητής ο 1ος 
του πρωταθλήματος ). Εάν δεν υπάρχει διαφορά των πέντε 5 βαθμών , οι 
αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα των Play-Off για τη ανάδειξη 
Πρωταθλητή , όπως αναφέρετε παρακάτω. 

Οι αγώνες σ΄ αυτή την περίπτωση θα είναι μονοί. Στην πρώτη φάση θα 
διεξαχθούν οι αγώνες α) μεταξύ του 2ου με τον 5ο (2Χ5) και β) μεταξύ του 3ου 
με τον 4ο (3Χ4) όπως αυτοί κατατάχθηκαν βαθμολογικά με τη λήξη του 
πρωταθλήματος , με έδρες του 2ου και του 3ου . Ως πλεονέκτημα για την 
πρόκριση της ομάδος των αντίστοιχων ζευγαριών δίνεται στον 2ο και στον 3ο 
η έδρα η νίκη και η ισοπαλία .Ενώ για την πρόκριση του 5ου και του 4ου είναι 
μόνο η νίκη .  

Παράταση και πέναλτι στα παραπάνω παιχνίδια δεν υπάρχουν . 

Με αυτό τον τρόπο οι προκρινόμενες ομάδες οι οποίες θα προκύψουν από την 
διεξαγωγή των δύο αγώνων θα αγωνιστούν μεταξύ τους. Λαμβάνοντας ως 
έδρα, την έδρα του σωματείου που κατέλαβε στο πρωτάθλημα την 
μεγαλύτερη βαθμολογική θέση. 

Η πρόκριση δίνεται στη γηπεδούχο ομάδα με νίκη και ισοπαλία ενώ στη 
φιλοξενούμενη μόνο με νίκη. 

Η προκρινόμενη ομάδα δίνει αγώνα με την πρώτη ομάδα στο βαθμολογικό 
πίνακα του πρωταθλήματος, στο Αθλητικό κέντρο της ΕΠΣΒ στον Αγ. 
Σπυρίδωνα Ορχομενού. 

Πρωταθλητής για την Ποδοσφαιρική Περίοδο 2017-2018 ανακηρύσσεται από 
αυτό τον αγώνα, ο μεν πρώτος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος με νίκη 
και ισοπαλία ενώ η προκρινόμενη ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια μόνο με νίκη. 
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ PLAY-OUT A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων, ως πρώτο κριτήριο ορίζεται η 
συγκομιδή βαθμών της καθεμιάς στους μεταξύ τους αγώνες. Σε περίπτωση 
νέας ισοβάθμησης θα λαμβάνεται υπόψη η διαφορά τερμάτων και αν κι εδώ 
δεν υπάρχει αποτέλεσμα, τότε ως κριτήριο τίθεται η καλύτερη επίθεση –πάλι 
στους μεταξύ τους αγώνες. Από κει και έπειτα ακολουθεί (στο σύνολο αγώνων 
του πρωταθλήματος) η διαφορά τερμάτων, κατόπιν η καλύτερη επίθεση και 
τέλος η καλύτερη άμυνα. 

Β) Ο 16ος Υποβιβάζεται απ ευθείας  

Γ) Οι 15ος ,14ος,13ος ,12ος, παίζουν Play-out σε μίνι πρωτάθλημα (διπλών 
αγώνων) λαμβάνοντας υπ όψη την τελική βαθμολογία της κάθε ομάδος που 
κατέκτησε στο πρωτάθλημα (12ος,13ος, 14ος,15ος,) διαιρώντας δια τέσσερα και 
εκ του αποτελέσματος που θα προκύψει ξεκινάει η κάθε ομάδα με τους 
ανάλογους βαθμούς . 

Ο δεκαδικός αριθμός που θα προκύψει μετά την διαίρεση του 0,5 και άνω , 
προσμετράτε στον επόμενο ακέραιο βαθμό (πχ18:4=4,5=5) ενώ του 0,4 και 
κάτω προσμετράτε στον προηγούμενο ακέραιο βαθμό (πχ17:4=4,25=4)  

Η ομάδα που κατακτά την 12η θέση κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος, 
πριμοδοτείται για την βαθμολογία της έναρξης των Play-Out με έναν ακόμη 
βαθμό από αυτούς που θα προκύψουν κατά την διαίρεση . 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των ομάδων μετά την ολοκλήρωση των αγώνων 
Play-Off, υπερισχύει η ομάδα που στη κανονική περίοδο τερμάτισε 
υψηλότερα. 

Η κλήρωση των αγώνων Play-Out θα γίνει στα γραφεία της ΕΠΣ Βοιωτίας 
παρουσία εκπροσώπων των διαγωνιζόμενων ομάδων μετά την λήξη του 
Πρωταθλήματος. Με αυτό τον τρόπο κατοχυρώνεται η τελική βαθμολογία . 

Μετά την διεξαγωγή των Play-Out κατοχυρώνονται οι 15η, 14η, 13η, 12η, θέση 
του Πρωταθλήματος. 

ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

Η νικήτρια ομάδα του θεσμού του κυπέλλου θα παίρνει το εισιτήριο για τη Γ’ 
Εθνική, εκτός αν αυτή είναι πρωταθλήτρια της Α1. Σε περίπτωση που συμβεί 
αυτό, τότε προβιβάζεται η φιναλίστ, εφόσον όμως συμμετέχει και αυτή στην 
Α1. Σε κάθε άλλη περίπτωση η άνοδος χάνεται. 

ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Σε περίπτωση που πρωταθλήτρια ομάδα κερδίσει τον προβιβασμό της στη Γ’ 
Εθνική και για τον οποιοδήποτε λόγο δεν δηλώσει συμμετοχή, τότε 
αντικαθιστάται από την δευτεραθλήτρια και αυτή με τη σειρά της με την 
τριταθλήτρια. 
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19.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ΚΑΠ: 

α) Στα τοπικά πρωταθλήματα της Ένωσης, εφόσον υπάρχει αποχή διαιτητών 
για  οποιοδήποτε λόγο, μερική ή ολική ή εφόσον ο αριθμός των εν ενεργεία 
διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων του προγράμματος 
της Ένωσης, το Δ.Σ αυτής μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια:  

    - Να ζητά η  Ε.Δ/ΕΠΣΒ , από την ΚΕΔ/ΕΠΟ  τον ορισμό διαιτητών, από άλλη 
Επιτροπή Διαιτησίας, για την κάλυψη όλων ή ορισμένων αγώνων, 
υποχρεούμενης της ΚΕΔ/ΕΠΟ  να ορίσει διαιτητές. 

    - Να χρησιμοποιεί, κατ’ εξαίρεση, φιλάθλους σαν διαιτητές και βοηθούς 
διαιτητές  για τη διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματός της με την 
προϋπόθεση της έγγραφης ανεπιφύλακτης συμφωνίας της πλειοψηφίας των 
2/3 των ανά κατηγορία  διαγωνιζόμενων σωματείων.       

Η απόφαση αυτή θα επέλθει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΒ 
πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων της. 

Ο παραπάνω τρόπος χρησιμοποίησης φιλάθλων σαν διαιτητές και βοηθοί 
διαιτητών είναι καθ’ όλα έγκυρος και η τυχόν άρνηση του σωματείου να 
κατέλθει να αγωνιστεί σε  αγώνα με φιλάθλους- διαιτητές επιφέρει τις 
προβλεπόμενες από το   άρθρο 21 παρ. 2α του ΚΑΠ συνέπειες. 

 β) Αγώνες πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ.Βοιωτίας, μπορούν να διεξαχθούν με 
ένα διαιτητή και ένα βοηθό ή μόνο με ένα διαιτητή, ανάλογα την κρισιμότητα 
του αγώνα, κατά την κρίση της Ε.Ε. της ΕΠΣΒ  (άρθρο 12 § 8 ΚΑΠ ). 

 γ) Στην περίπτωση που δεν προσέλθει ούτε ο διαιτητής ούτε και οι βοηθοί 
διαιτητή τότε ο αγώνας διεξάγεται  με την υποχρέωση των αντιπάλων ομάδων 
να υποδείξουν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής ως διαιτητή, διαφορετικά ο 
αγώνας αναβάλλεται και αν τυχόν μολαταύτα διεξαχθεί, θεωρείται άκυρος και 
επαναλαμβάνεται, εφόσον διατυπωθεί ένσταση πριν τον αγώνα.   Η πιο πάνω 
διαδικασία εφαρμόζεται και για τον ορισμό του βοηθού ή των βοηθών 
διαιτητή 

Άρθρο 12 παρ. 3,5,6,16 – ΚΑΠ 

3. Η κατά περίπτωση διοργανώτρια δεν έχει υποχρέωση να ανακοινώσει στις 
διαγωνιζόμενες ομάδες τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές που κάθε φορά 
ορίζονται για να διευθύνουν τους αγώνες.  

5. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των αποδυτηρίων των διαιτητών 
οποιουδήποτε μέλους της διοίκησης σωματείου πλην του αρχηγού της 
ομάδας, η είσοδος του οποίου επιτρέπεται μόνο για την υποβολή ενστάσεων 
κατά τις κείμενες διατάξεις. 

6. Οι διοργανώτριες, με την προκήρυξη κάθε πρωταθλήματος, καθορίζουν τα 
θέματα που αφορούν την διαιτησία των αγώνων, τον τρόπο ορισμού των 
διαιτητών, τον τρόπο πληρωμής τη διαιτησίας των αγώνων υπέρ ΕΠΣΒ  κλπ. 
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16. Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα (τοπικά, πανελλήνια), εάν το γηπεδούχο 
σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της δαπάνης 
διαιτησίας (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και διαμονής διαιτητή, βοηθών 
και παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα), ο διαιτητής δεν διεξάγει 
τον αγώνα.   

20. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ: 

Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται  
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΑΠ. 

 21. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 

Η κατάταξη των ομάδων στο βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωσή της από το 
την Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας, θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΑΠ . 

 22. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΩΝ (άρθρο 14 Π.Κ): 

1.- Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις 
επιβαλλόμενες  σε αυτές υπό των αρμοδίων οργάνων υποχρεώσεις και να 
υλοποιούν τους επιτασσόμενους σε αυτές όρους και να λαμβάνουν κάθε 
προληπτικό μέτρο το οποίο από τις συνθήκες απαιτείται για την ομαλή 
διεξαγωγή των αγώνων. 

2.- Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει  να διασφαλίσει στον εν γένει χώρο του 
γηπέδου την ασφάλεια των αξιωματούχων του αγώνα, των ποδοσφαιριστών, 
των αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας, των θεατών του αγώνα και 
την εν γένει τήρησης της τάξης. 

3.- Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την 
αξιοπιστία του αθλήματος του ποδοσφαίρου και ευθύνονται σε περίπτωση 
παράβασης του παρόντος κανονισμού, των εν γένει κανονισμών  της ΕΠΟ και 
του καταστατικού της, ως αντικειμενικά υπαίτιες. 

4.- Κάθε πράξη ή ενέργεια ατομική ή συλλογική, φυσικών ή νομικών 
προσώπων με την οποία δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό και στην εν γένει 
κοινή γνώμη αίσθημα απαξίωσης και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με 
συνέπεια την άρνηση, εκ μέρους του κοινού, παρακολούθησης των αγώνων 
ποδ/ρου και προσέλευσης στα γήπεδα, θα τιμωρείται από τις προβλεπόμενες 
οικείες διατάξεις του  κανονισμού, σε περίπτωση δε μη ειδικής πρόβλεψης από 
τις γενικές διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του ΚΑΠ. 

5.- Η ευθύνη μιας ομάδας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 14 του ΚΑΠ, 
περιλαμβάνει και τους αγώνες που διεξάγονται σε ουδέτερο γήπεδο, ιδιαίτερα 
δε σε Τελικούς διοργανώσεων. 

6.- ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ. 
Η  ύπαρξη Ιατρού σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική, με 
ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας. (Ιατροί όλων των ειδικοτήτων – νοσηλευτής- 
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φαρμακοποιός – φυσιοθεραπευτής -διασώστης). Ο γιατρός έχει την 
υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο 
αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα) και θα 
υπογράφει στην πρώτη σελίδα του Φ.Α.. 
Η μη ύπαρξη Ιατρού στον αγώνα δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της 
γηπεδούχου ομάδας, η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της 
επιβάλλεται χρηματική ποινή τριακόσια (300) ευρώ. (ΚΑΠ άρθρο16 παραγρ.2 

α. Εάν διεξαχθεί ο αγώνας, πέραν των ανωτέρω ποινών για τη γηπεδούχο 
ομάδα που ισχύουν, ο διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο.  
β. Κάθε ομάδα που διαγωνίζεται είναι υποχρεωμένη να είναι εφοδιασμένη με 
φαρμακευτικό υλικό για τις ανάγκες των ποδοσφαιριστών της. 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ 
ΠΕΡΑ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΕΠΣ. (αρθρο 14 παρ. 7 Π.Κ.) 

23. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΝΑ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ  ΕΙΝΑΙ: ΠΟΙΝΕΣ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (άρθρο 15 
Π.Κ): 

Άρθρο 28 Π.Κ– Απειλές. 

Οποιοσδήποτε ο οποίος εκφοβίζει έναν αξιωματούχο του αγώνα ή 
οποιονδήποτε εντεταλμένο εν γένει ποδοσφαιρικό όργανο με απειλές, θα 
τιμωρείται με χρηματική ποινή, και αγωνιστικό αποκλεισμό ή απαγόρευση 
εισόδου στο γήπεδο από ένα (1) έως (3) έτη. 

Εάν υπαίτια είναι ομάδα, επιβάλλονται ποινές ανάλογα με την βαρύτητα του 
παραπτώματος : α. διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές, β. αφαίρεσης βαθμών και 
γ. υποβιβασμός ομάδας.  

 Άρθρο 29 Π.Κ – Βία. 

1. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί βία ή προσπαθεί να επηρεάσει έναν 
αξιωματούχο  η ομάδα τιμωρείται με αγωνιστικό αποκλεισμό ή απαγόρευση 
εισόδου στον αγωνιστικό χώρο πέντε (5) τουλάχιστον ετών.  

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ασκηθεί βία, υπό μορφή σωματικής βλάβης ή 
τρομοκρατικής ενέργειας κατά των διαιτητών ή μελών ΔΣ, το φυσικό 
πρόσωπο τιμωρείται με ισόβια απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα. 

3. Ιδιαίτερα σοβαρή και επιβαρυντική περίπτωση θεωρείται ο τραυματισμός 
διαιτητών, βοηθών διαιτητών, παρατηρητών, βοηθών παρατηρητών και 
ιατρών αγώνων εντός του γηπέδου από αξιωματούχους ομάδων, 
ποδοσφαιριστές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με εντεταλμένη από την ομάδα 
υπηρεσία στο χώρο αυτό. 
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4. Στις άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1,2,3 εάν υπαίτια είναι ομάδα, 
επιβάλλονται, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος, οι ποινές: 

α) διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές, 

β) διεξαγωγής αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο, 

γ) αφαίρεσης έξι (6) βαθμών και υποβιβασμός ομάδας, 

δ) υποβιβασμός ομάδας 

α. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση δεικτών λέιζερ με στόχο ποδ/τές, διαιτητές 
ή αξιωματούχους αγώνα 

β. Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο 

γ. Εκφώνηση συνθημάτων και φράσεις που προσβάλουν την εθνική 
συνείδηση ποδ/των, αξιωματούχων ομάδας ή αγώνα ή φιλάθλων, τη μνήμη 
τεθνεώτων ή έχουν απρεπή και υβριστικό περιεχόμενο για οποιοδήποτε 
πρόσωπο 

δ. Άναμμα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων 
και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού στις κερκίδες πριν την έναρξη, 
κατά την διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα 

ε. Ρίψεις πάσης φύσεως αντικειμένων στον κυρίων χώρου του γηπέδου ή από 
μία κερκίδα σε άλλη. 

στ. Είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο 

ζ. Δημιουργία μεμονωμένων επεισοδίων πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή 
μετά τη λήξη του αγώνα 

η. Δημιουργία εκτεταμένων επεισοδίων, πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή 
μετά τη λήξη του αγώνα 

Οι ποινές που επιβάλλονται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας – 
σύμφωνα με τα παραπάνω – είναι: 

Άρθρο 15 Π.Κ – Ποινές σε βάρος των ομάδων για επεισόδια κατά 
τους αγώνες 

3 Β. Στη διάρκεια του αγώνα  

α) Η ρίψη αντικειμένων τα οποία κατά την κοινή πείρα δεν είναι πρόσφορα να 
προκαλέσουν σωματική βλάβη προσώπου που νόμιμα βρίσκεται στον 
αγωνιστικό χώρο, τιμωρείται με χρηματική ποινή . 
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β) Εάν η ρίψη αφορά σε φωτοβολίδα καμπύλης τροχιάς τότε ο διαιτητής 
διακόπτει προσωρινά τον αγώνα και σε βάρος της υπαίτιας ομάδας επιβάλλεται 
χρηματική ποινή. 

γ) Εάν, μετά την επανέναρξη του αγώνα, επαναληφθεί η , κατά τα ως άνω, 
ρίψη φωτοβολίδας Καμπύλης τροχιάς ο αγώνας διακόπτεται οριστικά. 

ε) Εάν  η ρίψη αφορά σε φωτοβολίδα ευθείας βολής (έστω και μίας) ο 
διαιτητής διακόπτει οριστικά τον αγώνα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.   

4. Είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο 

Α. Πριν ή κατά τη διάρκεια του αγώνα  

α) Η είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου μια ώρα πριν και 
μέχρι την έναρξη του αγώνα επιφέρει την μη έναρξη αυτού. 

β) Η είσοδος οπαδών κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα 
την οριστική διακοπή του αγώνα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση . 

γ) Εάν από την είσοδο σημειώθηκαν βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορά 
ξένης ιδιοκτησίας τότε επιβάλλεται χρηματική ποινή. Ο αγώνας κατακυρώνεται 
υπέρ της ανυπαίτιας ομάδας και από την υπαίτια αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί 
από τον βαθμολογικό πίνακα.  

8. Τοπικά Πρωταθλήματα  

γ) Σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων μεγάλης έκτασης ή ιδιαίτερης 
σοβαρότητας δύναται η διοργανώτρια να επιβάλλει ποινή αποκλεισμού ομάδας 
από τους αγώνες μέχρι έναν (1) χρόνο.  

στ) Σε περίπτωση εισόδου οπαδών και δημιουργίας επεισοδίων που 
συνδέονται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας 
επιβάλλεται, επιπρόσθετα η ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών.  

  α. χρηματική ποινή από πενήντα (50) έως και οκτακόσια (800) ευρώ 

β. αποκλεισμός του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του από μία (1)  
έως τέσσερις (4) αγωνιστικές ημέρες  

γ. αποκλεισμός ομάδας από τους αγώνες μέχρι έναν (1) χρόνο 

Επίσης κακή συμπεριφορά ομάδας υπάρχει και όταν κατά την διάρκεια ενός 
αγώνα αποβάλλονται δύο (2) ποδοσφαιριστές, οπότε και επιβάλλεται 
αυτοδίκαια χρηματική ποινή πενήντα (50) ευρώ (άρθρο 16 §2 Π.Κ.). 

 24. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΜΙΚΤΩΝ: 

Ποδοσφαιριστές που έχουν επιλεγεί και κληθεί για τις Μικτές ή σε εκδήλωση 
κοινωνικού χαρακτήρα, είναι υποχρεωμένες οι  ομάδες να τους στέλνουν 
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(με το προσφορότερο μέσο μετακίνησης ΚΤΕΛ κ.λ.π, καταβάλλοντας η ΕΠΣΒ 
τα έξοδα μετακίνησης προσκομίζοντας της τα δικαιολογητικά - εισιτήρια) για 
τις ανάγκες της Ένωσης στα Πανελλήνια πρωταθλήματα Μικτών Ομάδων 
(μετά από ειδοποίηση του σωματείου ή του ιδίου του ποδ/τη ο οποίος 
υποχρεούται να ειδοποιήσει το σωματείο), διαφορετικά θα γίνει εφαρμογή του 
άρθρου 31 του ΚΑΠ για τους εν λόγω ποδ/τές και τα σωματεία τους . 

 25. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: 

Για την Α΄ Κατηγορία θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Η ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ 
JUNIOR . 

Σε περίπτωση μη κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής στα πρωταθλήματα 
υποδομής, δεν θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα 
Ανδρών. 

Σε περίπτωση μη καθόδου στον πρώτο αγώνα υποδομής , θα επιβάλλεται 
πρόστιμο 200€ , για δεύτερο 300€ και για τρίτο 500€  

Οι ποδοσφαιριστές που θα αγωνίζονται στα  πρωταθλήματα υποδομής (Νέων, 
Παιδικό, Προπαίδων ή Junior’s ), θα αγωνίζονται υποχρεωτικά με δελτίο 
ιδιότητας ποδ/τη (νοείται το προβλεπόμενο στο άρθρο 18 ΚΑΠ) και η δήλωση 
συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 100€ για το Νέων και Παιδικό, 70€ για το 
Προπαίδων και 50€ για το πρωτάθλημα Junior’s. 

Μετά από απόφαση της Ε.Ε./ΕΠΟ, την ποδοσφαιρική περίοδο 2017-
2018:   

α) στο πρωτάθλημα JUNIOR’S (ανδρικό), μπορούν να συμμετάσχουν δύο (2) 
έως και τέσσερα (4) κορίτσια  αντίστοιχης ηλικίας. 

β) στο πρωτάθλημα ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ (ανδρικό), μπορούν να συμμετάσχουν δύο 
(2) έως και τέσσερα (4) κορίτσια  αντίστοιχης ηλικίας. 

Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί η παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή 
αποχωρήσει από το πρωτάθλημα ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με 
λιγότερους του ελάχιστου επιτρεπομένου ορίου ποδοσφαιριστές για την 
έναρξή του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τιμωρείται με απώλεια 
των αγώνων και χρηματική ποινή του ποσού των  200€ για τον πρώτο 
αγώνα, 300€ για τον δεύτερο αγώνα & 500€  για τον τρίτο αγώνα. 
Αφαιρούνται επίσης δύο (2) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα της 
τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου και δύο (2) βαθμοί από τον πίνακα 
βαθμολογίας της επόμενης περιόδου για κάθε αγώνα που η ομάδα δεν 
παρουσιάζεται κανονικά, παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το 
πρωτάθλημα. Η αφαίρεση των δύο (2) βαθμών ισχύει για μέχρι τρεις (3) 
αγώνες σε κάθε πρωτάθλημα (άρθρο 17 § 2 του ΚΑΠ). 

Στα Πρωταθλήματα των υποδομών Νέων, Παίδων, Προ παίδων και 
Τζούνιορ η Διαιτησία θα πληρωθεί από την ΕΠΣ Βοιωτίας. 
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26. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΓΩΝΩΝ: 

Η  οικονομική οργάνωση, επιστασία και διαχείριση των αγώνων θα γίνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΚΑΠ. Η Ε.Π.Σ. Βοιωτίας παραχωρεί τα 
δικαιώματα των ποσοστών της, στο γηπεδούχο σωματείο. 

27. ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: 

Στην πρώτη ομάδα του βαθμολογικού πίνακα κάθε Κατηγορίας, θα απονεμηθεί 
Κύπελλο και 25 μετάλλια (άρθρο 25 του ΚΑΠ).  

28. ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ:  

Στην κάθε ομάδα που κανένας ποδ/της και παράγοντας δεν είναι τιμωρημένος 
κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, θα απονεμηθεί κύπελλο ήθους με 
την αριθμ. 11/05-08-2017 απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Β. Τιμωρημένος 
θεωρείται ο ποδ/της που δέχτηκε κόκκινη κάρτα, καθώς και τις επιβαλλόμενες 
ποινές του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα. 

 29. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: 

Απαγορεύεται η μετάδοση διαφημίσεων ή ανακοινώσεων αποτελεσμάτων των 
διεξαγόμενων  αγώνων κατά την διάρκεια του αγώνα από τα μεγάφωνα του 
γηπέδου. Άδεια τηλεοπτικών συνεργείων δίδεται από το γηπεδούχο σωματείο 
με την έγκριση της Ε.Π.Σ.Β. 

Σε παράβαση της παραπάνω διάταξης, γίνεται εφαρμογή του άρθρου 29 του 
ΚΑΠ. 

 30. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 

α) Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του ΚΑΠ, το τέλος λειτουργίας της 
Επιτροπής και το παράβολο ορίζεται κατόπιν αποφάσεως της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Β 
(άρθρο 23 § 6γ΄του ΚΑΠ ) σε: 

  

 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1. Για αντικανονικότητα του γηπέδου 180 € 120 € 300 € 
2. Για αντικανονικό ορισμό διαιτητού 

ή βοηθών διαιτητού 
180 € 120 € 300 € 

3. Για αντικανονική διακοπή αγώνα 180 € 120 € 300 € 

4. Για αντικανονική συμμετοχή ποδ/τη 180 € 120 € 300 € 
5. Για πλαστοπροσωπία ποδ/τη 180 € 120 € 300 € 
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β) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλλουν - περιοριστικά μόνο με 
τον αρχηγό τους - τις ενστάσεις τους άρθρου 23 παρ.2 εδ. α΄ του ΚΑΠ. 

γ)  Για τις υπόλοιπες ενστάσεις εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 παρ.5 
του ΚΑΠ. Η συζήτηση των ενστάσεων αυτών είναι υποχρεωτική, τυχόν 
παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας , είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται 
υπόψη (άρθρο 23 παρ.7 του ΚΑΠ).  

 Άρθρο 23 ΚΑΠ – Υποβολή ενστάσεων. 

   Σε περίπτωση που γίνεται δεκτή ένσταση ή καταγγελία για οποιοδήποτε 
λόγο αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή, για παράβαση του παρόντος 
Κανονισμού και των λοιπών κανονισμών της ΕΠΟ η υπαίτια ομάδα που μετέχει 
ο ποδοσφαιριστής αυτός, χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0, εκτός αν το 
αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, της αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί 
από το πρωτάθλημα που μετέχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 
δυόμιση χιλιάδες (2.500)ευρώ.  

δ) Τα ίδια ισχύουν και για Πρωταθλήματα υποδομής. 

31. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: 

Τα μέλη της ΕΠΟ, οι ΠΑΕ, τα σωματεία και τα μέλη αυτών, οι Σύνδεσμοι 
διαιτητών και οι Ενώσεις αυτών, οι διαιτητές, οι ποδοσφαιριστές, οι 
προπονητές, οι διαμεσολαβητές μετεγγραφών και εν γένει τα μετέχοντα με 
οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
στις δραστηριότητες του αθλήματος του ποδοσφαίρου, υποχρεωτικά 
συμφωνούν και αποδέχονται, ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια, για την 
επίλυση των αναφυομένων διαφορών, που απορρέουν από την μεταξύ τους 
σχέση, τα από  το καταστατικό της  ΕΠΟ προβλεπόμενα  διαιτητικά,  
διοικητικά  και  πειθαρχικά  όργανα (Συμβούλια,  Επιτροπές κ.λ.π), 
παραιτούμενα του δικαιώματος προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια, για τις 
διαφορές που προκύπτουν μεταξύ ΠΑΕ με ΠΑΕ,  ΠΑΕ με Επαγγελματική 
Ένωση, ΠΑΕ  με ΕΠΟ , Επαγγελματική Ένωση με ΕΠΟ,  Σωματείου με ΕΠΣ,  
ΕΠΣ με ΕΠΣ, ΕΠΣ με ΕΠΟ, ποδοσφαιριστή με διαμεσολαβητή, διαμεσολαβητή 
με ΠΑΕ.  

Δηλαδή, οι πάσης φύσης αθλητικές διαφορές, επιλύονται αποκλειστικά και 
μόνο από τα αρμόδια αθλητικά θεσμοθετημένα  ποδοσφαιρικά όργανα ,που 
καθορίζονται στο Καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΠΟ, απαγορευμένης 
σε κάθε περίπτωση προσφυγής στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια (άρθρο 
35 του ΚΑΠ). 

Άρθρο 35 ΚΑΠ– Επίλυση αθλητικών διαφορών. 

Όλες οι διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή και ερμηνεία του 
Καταστατικού, του παρόντος Κανονισμού και των εν γένει Κανονισμών, των 
αποφάσεων, οδηγιών, εγκυκλίων κ.λ.π  της ΕΠΟ που ισχύουν και αφορούν τις 
ενώσεις, τις ομάδες που μετέχουν στους πάσης φύσεως αγώνες, καθώς και 
οποιοδήποτε πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα με 
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αυτές, ή που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδιότητα στον χώρο του 
ποδοσφαίρου, επιλύονται αποκλειστικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Καταστατικού της ΕΠΟ., από τα αρμόδια θεσμοθετημένα ποδοσφαιρικά 
όργανα, που καθορίζονται στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς της ΕΠΟ.. 
Απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση, η προσφυγή στα πολιτικά ή διοικητικά 
δικαστήρια.  

32. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΤΗΣ ΕΠΣΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018 

α)   Σύμφωνα με την αριθμ. 11/05-08-2017  απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Β & 
της Γ.Σ της Ε.Π.Σ.Β που πάρθηκε βάση του άρθρου 7 του ΚΑΠ, ο αριθμός των 
ομάδων που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ.Β την επόμενη 
αγωνιστική περίοδο 2017-2018   καθορίζεται σε:  

§ Α΄ Κατηγορία : ένας όμιλος των 16 σωματείων 
§ Β΄ Κατηγορία:  δύο όμιλοι (με τα υπόλοιπα σωματεία της ΕΠΣΒ). 

 33. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ: 

α) Εάν το γηπεδούχο σωματείο  δεν εξοφλήσει πριν την έναρξη του αγώνα το 
σύνολο της δαπάνης διαιτησίας και υπέρ Ε.Π.Σ.Β. (αποζημίωση – έξοδα 
μετακίνησης και διαμονής) ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας 
αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας και η γηπεδούχος ομάδα 
τιμωρείται με αφαίρεση δύο (2) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα και 
χρηματική ποινή. Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της 
χρηματικής ποινής στη διοργανώτρια, δεν ορίζονται οι αγώνες της ομάδας 
αυτής, κατακυρώνονται υπέρ της αντιπάλου ομάδας. 

β) Το γηπεδούχο σωματείο, που θα χρησιμοποιεί ως έδρα του  τις Αθλητικές 
Εγκαταστάσεις της ΕΠΣΒ , υποχρεούται να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη μαζί 
με τη δαπάνη διαιτησίας (άρθρο 26 § 2). 

γ) Οι αγώνες που δεν τελέστηκαν, χάνονται υπέρ των αντιπάλων σωματείων 
και η υπαίτια ομάδα υπόκειται και στη διάταξη του άρθρου 38 της παρούσας 
Προκήρυξης. 

δ)  Η  καταβολή της χρηματικής ποινής, που επιβλήθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων του ΚΑΠ,  γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες  από 
την έκδοση της απόφασης , διαφορετικά κάθε αγώνας της ομάδας που οφείλει 
κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου (άρθρο 33 του Π.Κ), και εφόσον το ποσό 
υπερβαίνει τα 150 € (άρθρο 33 § 4  του Π.Κ.).  

Άρθρο 33 Π.Κ– Έκτιση Ποινών. 

ε) Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τον 
παρόντα Κανονισμό γίνεται, στη διοργανώτρια ή στην Ε.Π.Ο. για τα 
επαγγελματικά πρωταθλήματα εντός τριάντα (30) ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης στη διοργανώτρια. Αν η καταβολή δεν γίνει στο 
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ως άνω χρονικό διάστημα κάθε αγώνας της ομάδας που οφείλει δεν ορίζεται 
και κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας. 

στ) Για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης, το οφειλόμενο συνολικό 
ποσό πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των :  

І) Εκατόν πενήντα ευρώ (150) για τα τοπικά Πρωταθλήματα.    

ε) Η ΕΠΟ  δικαιούται σε κάθε περίπτωση να παρακρατεί για λογαριασμό της ή 
για λογαριασμό ενώσεως - μέλους της, κάθε οφειλόμενο ποσό από 
οποιαδήποτε αιτία από χρήματα του οφειλέτη που από οποιονδήποτε λόγο 
ευρίσκεται εις χείρας της.  

στ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 § Β ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΣΒ ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 44 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ,  ΚΑΘΕ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ  ΝΑ   ΕΞΟΦΛΕΙ   ΟΛΑ   ΤΑ    ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 
ΠΟΣΑ (ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Η ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) 
ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΣΒ, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ 
ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ.  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  (ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡ. 13) 

Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 14 του 
Παραρτήματος Β: 

Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές 
(Κανονισμός Μετεγγραφών): 

α. «Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να 
παραχωρούν, με οποιονδήποτε τρόπο, ποδοσφαιριστές, τα σωματεία 
που οφείλουν χρηματικά ποσά, από οποιονδήποτε λόγο, σε 
υπερκείμενες Αρχές (Ενώσεις, Ε.Π.Ο.)». 

β. Κάθε σωματείο δύναται να αποκτά με μετεγγραφή ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ αριθμό 
ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από 1/1 έως 31/1 και από 1/7 έως 30/10 
κάθε έτους. 

34. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: 

α. Για τα σωματεία της Α’ Κατηγορίας, στην νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2017 
– 2018, θα πρέπει, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, να έχουν προπονητή , κάτοχο 
διπλώματος UEFA C’, B’ και να έχει εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ από την ΕΠΣ Βοιωτίας  

Σε περίπτωση αλλαγής προπονητή η ομάδα θα μπορεί να μείνει χωρίς 
προπονητή μέχρι δύο αγωνίστηκες και σε κάθε επόμενη αγωνιστική θα του 
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επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αγώνα που δεν θα έχει προσλάβει 
Προπονητή .  

β.  Για να μπορεί ο Προπονητής κάθε σωματείου Α΄ Κατηγορίας ή Β’ 
Κατηγορίας να εισέρχεται στην τεχνική περιοχή για να εκτελέσει τα καθήκοντά 
του, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιδεικνύει στο διαιτητή το δελτίο 
πιστοποίησης προπονητή το οποίο εκδίδεται κάθε χρόνο στο όνομα του 
σωματείου και στο όνομα του Προπονητή από την Ε.Π.Σ.Β., σε διαφορετική 
περίπτωση θα του απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον 
πάγκο των αναπληρωματικών. 

γ. Μόνο ο προπονητής, ο κάτοχος διπλώματος UEFA και ο βοηθός 
αυτού, φέροντες και οι δύο τα εκδοθέντα δελτία πιστοποίησης, 
μπορούν να εκτελούν καθήκοντα προπονητή εντός της τεχνικής 
περιοχής και κανείς άλλος από όσους δηλώνονται στο φύλλο αγώνα 
και κάθονται στον πάγκο με άλλες ιδιότητες. 

δ. Οι προϋποθέσεις για να εκδοθεί το δελτίο πιστοποίησης 
προπονητή είναι :  

 α)  αίτηση του σωματείου στην ΕΠΣΒ 

β)  ταυτότητα προπονητή σε ισχύ ή πιστοποιητικό παρακολούθησης σε ισχύ 

γ)  βεβαίωση μέλος του Συνδέσμου Προπονητών Βοιωτίας 

δ)  δύο έγχρωμες φωτογραφίες 

ε)  υπεύθυνη δήλωση Ν.1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα 
κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της ΕΠΟ, αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του καταστατικού 
και των κανονισμών της  ΕΠΟ. 

στ) επικυρωμένο αντίγραφο του κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ 
ιδιωτικού   συμφωνητικού με το σωματείο ( φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή) 

ζ)   καταβολή 50 € στην ΕΠΣΒ 

ε. Οι προϋποθέσεις για να εκδοθεί ή να ανανεωθεί η ταυτότητα 
προπονητή είναι :  

α) αίτηση του ενδιαφερόμενου  προς στην ΕΠΟ 

β) δύο έγχρωμες φωτογραφίες 

 γ) το πρωτότυπο δίπλωμα προπονητή ποδ/ρου (φωτοτυπία δεν γίνεται 
δεκτή) ή η παλιά ταυτότητα 

δ) καταβολή 180 € στην ΕΠΟ 
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ζ. Για την Β΄ Κατηγορία ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ για να εκτελεί χρέη προπονητή 
κάποιος, θα πρέπει να έχει Δίπλωμα ή Πιστοποίηση UEFA ανεξαρτήτου 
κατηγορίας και να έχει εκδοθεί ΄΄ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ΄΄ 

 η.  Για να μπορεί ο Προπονητής κάθε σωματείου Β΄ Κατηγορίας να ασκεί τα 
καθήκοντά του, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιδεικνύει στο διαιτητή το δελτίο 
πιστοποίησης Προπονητή  το οποίο εκδίδεται κάθε χρόνο στο όνομα του 
σωματείου και στο όνομα του Προπονητή από την Ε.Π.Σ.Β. σε διαφορετική 
περίπτωση θα του απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον 
πάγκο των αναπληρωματικών. 

θ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

- Για τους ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: 

Διπλωματούχοι προπονητές δεν έχουν το δικαίωμα να κάθονται στον πάγκο 
των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με ιδιότητα άλλη, εφόσον δεν 
έχουν παραιτηθεί και καταθέσει το δίπλωμά τους. Σε αντίθετη περίπτωση, 
εφόσον δηλαδή κάθονται στον πάγκο ή στην τεχνική περιοχή με άλλη 
ιδιότητα πλην του προπονητή, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελία, 
υποχρεωτικά ανακαλείται το δίπλωμά τους (άρθρο 13 παρ. 3 του Κανονισμού 
Προπονητών Ποδοσφαίρου), δεν ισχύει για τα τμήματα υποδομής. 

Σε περίπτωση αλλαγής προπονητή θα εκδίδεται νέο δελτίο πιστοποίησης στο 
όνομα του σωματείου και στο όνομα του νέοπροσληφθέντος προπονητή.  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΤΟΥ ΚΑΠ. 

35. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ (ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ):  

Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή 
αποχωρήσει από το πρωτάθλημα ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με 
λιγότερους του ελάχιστου επιτρεπομένου ορίου ποδοσφαιριστές για την 
έναρξή του, ή είναι υπαίτια μη διεξαγωγής ενός αγώνα, βάσει των σχετικών 
άρθρων 32α,β & 35 της παρούσας Προκήρυξης, χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης, τιμωρείται με 
απώλεια των αγώνων και χρηματική ποινή πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε 
αγώνα, (για τον πρώτο αγώνα  500 €, για τον δεύτερο αγώνα 500 €  και για 
τον τρίτο αγώνα 500 €) βάσει άρθρου 17 παρ. 2 του ΚΑΠ. 

Αφαιρούνται επίσης δύο (2) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα της 
τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου για κάθε αγώνα που η ομάδα δεν 
παρουσιάζεται κανονικά, παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το 
πρωτάθλημα. Η αφαίρεση των δύο (2) βαθμών ισχύει για μέχρι τρεις (3) 
αγώνες σε κάθε πρωτάθλημα (άρθρο 17 § 2 του ΚΑΠ). 
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36. ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ  ΑΓΩΝΑ: 

Αγώνας που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας ή και των 
δύο ομάδων, προσμετράται για την έκτιση ποινών μόνον της ανυπαίτιας 
ομάδας και τιμωρείται ως εξής: 

α) με απώλεια του αγώνα, με αφαίρεση δύο (2) βαθμών από τον πίνακα της 
τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου, με αφαίρεση δύο (2) βαθμών από το 
επόμενο πρωτάθλημα και χρηματική ποινή του ποσού των 200 € σε βάρος της 
υπαίτιας ομάδας αν ο αγώνας δεν αρχίσει. 

β) με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από το τρέχον και δύο (2) βαθμών από το 
επόμενο πρωτάθλημα από την υπαίτια ομάδα, αν ο αγώνας διακοπεί πριν από 
την κανονική λήξη του. 

γ) με αφαίρεση δέκα (10) βαθμών από το τρέχον και πέντε (5) βαθμών από 
το επόμενο πρωτάθλημα, καθώς και χρηματική ποινή των 800 € για την 
ομάδα που θα αποχωρήσει από τον αγώνα μετά την έναρξή του. 

37. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (άρθρο 19  §  3 γ  του 
ΚΑΠ):  

Άρθρο 19 ΚΑΠ – Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής σε 
αγώνες. 

α) Στους αγώνες των τοπικών και πανελλήνιων ερασιτεχνικών 
πρωταθλημάτων και στα πρωταθλήματα γυναικών είναι υποχρεωτική η 
συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα 
επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές 
εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται  η αναγραφή στο Φ.Α.  και η συμμετοχή τους 
στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να 
αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη 
ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να 
καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, αλλιώς η συμμετοχή είναι 
αντικανονική.  

β) Η παράβαση των απαγορεύσεων των περιπτώσεων α, β και γ της 
παρούσης παραγράφου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση 
έντασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική 
ποινή έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της 
αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρεις (3) και τέρματα 3-0, εκτός εάν το 
αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα.  

γ) Απαγορεύεται η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους και η συμμετοχή στον 
αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε ιδιότητα 
(εφόρου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή κλπ).Τυχόν συμμετοχή είναι 
αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 
23 παρ.11.  
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38. ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΠΟΔ/ΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ (άρθρο 25 του 
Π.Κ): 

Ως δυσφήμιση ποδ/κών αρχών και οργάνων θεωρούνται οι με οποιονδήποτε 
τρόπο δημόσιες δυσμενείς κρίσεις σε βάρος της διοργανώτριας των αγώνων, 
των θεσμοθετημένων δικαιοδοτικών οργάνων, των οργάνων διαιτησίας και 
γενικώς των διαιτητών, καθώς επίσης και οποιασδήποτε ομάδας και των 
αξιωματούχων αυτής από τις ΠΑΕ και πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που με 
οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με αυτές ή τις εκπροσωπούν (άρθρο 25 του 
Π.Κ ).   

Υπαίτια είναι η ομάδα (σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Κ)  και στους 
παραβάτες επιβάλλονται οι  ποινές του άρθρου 25 του Πειθαρχικού Κώδικα.  

Αν το παράπτωμα ποδ/τη συνιστά δυσφήμιση του ποδ/ρου ή έχει ως 
αποτέλεσμα την πρόκληση βαρέων σωματικών βλαβών των: συμπαίκτη,  
θεατή, προπονητή, διαιτητή, βοηθών διαιτητή, παρατηρητή ή γιατρό, οι 
ποινές αυτού επιβάλλονται  σωρευτικά  σύμφωνα με τις οι ποινές του άρθρου 
10 παρ. στ΄ & ζ΄ και άρθρου 26 παρ.4 του Π.Κ. 

39. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ε.Π.Ο – 
ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Όλες οι Ενώσεις και τα σωματεία της δύναμής τους, τα μέλη των επιτροπών  
των Ενώσεων, το υπαλληλικό προσωπικό, οι ποδοσφαιριστές τους, οι 
διαιτητές, προπονητές, γιατροί, οι φίλαθλοι και γενικά οποιοδήποτε πρόσωπο 
με οποιαδήποτε ιδιότητα μετέχει στη δραστηριότητα των Ενώσεων και των 
σωματείων τους , έχουν υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φιλάθλου 
πνεύματος και να συμμορφώνονται με το Καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις 
οδηγίες και εγκυκλίους της Ε.Π.Ο. 

Η τυχόν παράβαση ή μη συμμόρφωση των παραπάνω νομικών και φυσικών 
προσώπων με το Καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις οδηγίες και εγκυκλίους 
της ΕΠΟ, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων ποδοσφαιρικών οργάνων, 
σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα που έχουν, 
καθώς και οποιαδήποτε εκ μέρους τους ενέργεια που αποσκοπεί στην 
καταστρατήγηση των ως άνω, τιμωρείται από το κατά περίπτωση αρμόδιο 
δικαιοδοτικό όργανο.  

Σε  περιπτώσεις ιδιαίτερης σοβαρής παράβασης του καταστατικού και των 
κανονισμών της ΕΠΟ επιβάλλεται από το Δ.Σ της ΕΠΟ αποκλεισμός από 
διοργάνωση. 

40. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Σωματείο που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί για δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές 
περιόδους στο οικείο πρωτάθλημα, με τη θέλησή του και όχι λόγω ανωτέρας 
βίας, διαγράφεται με απόφαση της Ε.Ε της Ε.Π.Σ.Β, η οποία επικυρώνεται από 
την επόμενη της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Σ.Β (άρθρο 36 § 2 του ΚΑΠ και 
άρθρο 16 του καταστατικού της ΕΠΣΒ). 
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41. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 Η ΕΠΣΒ έχει το απόλυτο δικαίωμα μετά από απόφαση της Γ.Σ της ΕΠΟ να 
διοργανώνει και να συντονίζει όλους τους επίσημους και φιλικούς αγώνες 
αρμοδιότητάς της (των αναγνωρισμένων σωματείων) που διεξάγονται στα 
γεωγραφικά όριά της καθώς και των διαφόρων τουρνουά  (άρθρο 49 
καταστατικού της ΕΠΣΒ). 

42. ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ:  

Για την ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018 η Ε.Π.Σ. Βοιωτίας παραχωρεί τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα στα σωματεία της. 

Η είσοδος δημοσιογράφων επιτρέπεται στα γήπεδα μετά από αίτηση και 
έγκριση αυτής  από τη ΕΕ της ΕΠΣ Βοιωτίας , η οποία και θα χορηγεί σχετική 
κάρτα διαπίστευσης. 

43. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΔ/ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Σε όλα τα ερασιτεχνικά (Γ” ΕΘΝΙΚΗ και ΤΟΠΙΚΑ) πρωταθλήματα και Κύπελλα 
επιτρέπονται κατά τη διάρκεια του αγώνα τέσσερις (4) αλλαγές 
ποδοσφαιριστών από τρείς (3) που ίσχυε μέχρι τώρα. 

44. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Όλες οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Επιτροπών και των Δ.Σ των 
ερασιτεχνικών ενώσεων  προσβάλλονται σε δεύτερο βαθμό ενώπιον της 
Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο, εφόσον: 

α) αφορούν ποινές αγωνιστικού αποκλεισμού ποδ/των  ή αξιωματούχων  άνω 
της μιας  (1) αγωνιστικής ημέρας. 

β) αποκλεισμό έδρας της ομάδας άνω της μιας  (1) αγωνιστικής. 

γ) αποφάσεις που εκδίδονται κατά του κύρους του αγώνα. 

δ) ποινή διεξαγωγής σε ουδέτερο γήπεδο άνω της μιας  (1) αγωνιστικής. 

ε) επανάληψη αγώνα. 

στ) ποινή αφαίρεσης άνω των τριών (3) βαθμών. 

ζ) ποινή υποβιβασμού ομάδας.  

45. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ:    

Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού, γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΚΑΠ και της προκήρυξης αυτής και για κάθε τι που δεν 
προβλέπεται, θα αποφασίζει η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας σύμφωνα με τις 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 29 

διατάξεις του καταστατικού της και του καταστατικού και των κανονισμών της 
Ε.Π.Ο. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΑΡΘΡΟ 67 παρ. 3,4 

3. Απαγορεύεται επί ποινή άμεσης διαγραφής τους ή εγγραφή των διαιτητών 
σε οποιονδήποτε φορέα διαιτησίας που δεν είναι αναγνωρισμένος από την 
Ε.Π.Ο. 

4. Οι ΕΠΣ δικαιούνται να παρακρατούν ποσοστό από διαιτητές, βοηθούς 
διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας για την κάλυψη μέρους των εξόδων 
ίδρυσης και λειτουργίας των σχολών για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση 
τους, ως ακολούθως:  

α) Διεθνείς αγώνες: Είκοσι τοις εκατό (20%), από την αμοιβή, την μετακίνηση 
και την ημεραργία  

β) Αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών : Δεκαπέντε τοις εκατό (15%) από την 
αμοιβή και την ημεραργία 

γ) Αγώνες Γ’ Εθνικής κατηγορίας και πρωταθλημάτων ευθύνης  των Ε.Π.Σ.: 
Δέκα τοις εκατό (10%) από την αμοιβή και την ημεραργία. Η παρακράτηση θα 
αποδεικνύεται από την Ε.Π.Σ. και μόνο και θα αποτελεί προϋπόθεση επιλογής 
διαιτητή σε πίνακα εθνικής ή τοπικής κατηγορίας.       

46. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΟ ΚΑΙ ΕΠΣΒ: 

Όλα τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό της Ε.Π.Ο και 
της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας και τους εκδιδόμενους κανονισμούς και αποφάσεις. 
 
 

Με τιμή 

Για τo Δ.Σ. 

    

  Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γ. Γραμματέας 

 Κωνσταντίνος Νίκας                                                       Σπυρίδων Σακάτης 
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