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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Κ-12 (2011-2012), Κ-10 (2013 -2014) ,Κ-8 (2015-2016) και Κ-6 (2017-2018) 

H Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου θέλοντας να συμβάλλει στην 
διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών σωστών αθλητών που θα συνδυάζουν την 
αθλητική ικανότητα και την σωματική ανάπτυξη με την σωστή συμπεριφορά και την 
ικανοποίηση της ευγενούς άμιλλας στους ποδοσφαιρικούς στίβους, διοργανώνει τα 
συγκεκριμένα τουρνουά. Πιστεύουμε ότι σε αυτά τα τουρνουά το ζητούμενο πρέπει 
να είναι η συμμετοχή και όχι απαραίτητα η νίκη και ο πρωταθλητισμός. Η Ένωση 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου σε παράβαση, αντικανονικής 
συμμετοχής πλαστοπροσωπίας, δηλώσεων και γενικώς ότι δυσφημεί αυτά τα 
πρωταθλήματα και το εκτρέπει από τον σκοπό τους θα είναι αμείλικτη, θα 
εφαρμόζεται το Άρθρο 23 του ΚΑΠ, παρ. 9,10,11. 

Γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι και φέτος θα έχουμε καλά τουρνουά σας 
ευχόμαστε ότι καλύτερο. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ 

Τα τουρνουά μεταξύ ποδοσφαιρικών σωματείων της δύναμης της, για τις ηλικίες 
2011-2012 (K12) και νεότεροι, 2013-2014 (K10) και νεότεροι, 2015-2016 (K8) και 
νεότεροι, 2017-2018 (Κ6) και νεότεροι. Η διεξαγωγή των αγώνων για τα παρακάτω 
τουρνουά θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΠΟ, το υγειονομικό 
πρωτόκολλο όπως ορίζεται για τον COVID-19 άλλα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των 
αγώνων και των αθλητών που συγκροτούν τις ομάδες. 

ΑΡΘΡΟ 1ο: 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, 
που ανήκουν στη δύναμη, της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. 
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2. Κάθε Σωματείο μπορεί να συμμετάσχει με δύο ομάδες ανά κατηγορία με την 
προϋπόθεση ότι θα είναι εντελώς ανεξάρτητες η μία από την άλλη και για την Κ12 
θα αγωνίζονται σε διαφορετικό όμιλο και σε διαφορετικό γήπεδο.  

3.Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει σε όλες τις κατηγορίες όσα κορίτσια 
(παίκτριες) επιθυμεί τόσο στο συνολικό ρόστερ (δεν υπάρχει αριθμητικός 
περιορισμός) όσο και στην αρχική της τοποθέτηση στο γήπεδο. Για την κατηγορία 
της Κ12 ακόμη και όταν τα κορίτσια έχουν ηλικιακή διαφορά ως και ένα (1) έτος 
(μεγαλύτερο). 

Από την αρχή έως και το τέλος του πρωταθλήματος δεν υπάρχει δικαίωμα 
μετακίνησης ποδοσφαιριστών από την ομάδα Α στην ομάδα Β και αντίστροφα του 
ίδιου σωματείου. Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν με δύο ομάδες θα πρέπει να 
προσκομίσουν μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 στην γραμματεία της 
Ένωσης μας την λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών της κάθε ομάδας 
ξεχωριστά. Στην τελική φάση  των αγώνων επιτρέπεται σαν επιβράβευση των 
παιδιών η συμμετοχή μέχρι τριών ποδοσφαιριστών από τις Β ομάδες στις Α ομάδες.  

ΑΡΘΡΟ 2ο: 

ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ και  ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1. Οι ποδοσφαιριστές γεννημένοι τις ηλικίες 2011-2012, θ’ αγωνίζονται με 
επίσημο δελτίο αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδει η ΕΠΟ ή με προσωρινό που 
εκδίδει η ΕΠΣΔ, ενώ για ηλικίες 2013-2014, 2015-2016 και 2017-2018 
πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία θεωρημένη (ταυτοπροσωπία). 

2. Τα σωματεία υποχρεούνται να έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας ή 
προσωρινό δελτίο για όλους τους αθλητές. Τα προσωρινά δελτία τα 
σωματεία θα τα παραλαμβάνουν από την γραμματεία της ΕΠΣΔ για την 
κατηγορία της Κ-12. 

3. Το προσωρινό δελτίο εκδίδεται μια φορά  από την ΕΠΣΔ, αφορά το σωματείο 
που το εκδίδει και έχει ισχύ για ένα    χρόνο. Απαγορεύεται αθλητής να εκδώσει 
πρόχειρο δελτίο και να αγωνιστεί σε άλλο σωματείο κατά την διάρκεια της 
ποδοσφαιρικής περιόδου. Ιδιαίτερες περιπτώσεις θα  εξετάζονται και θα 
αποφασίζει  η ΕΕ της ΕΠΣΔ.   

4. Για τους ποδοσφαιριστές που είδη έχουν περσινό προσωρινό δελτίο τα 
σωματεία θα το προσκομίζουν για έλεγχο    με      τα περσινά δικαιολογητικά αρκεί  
η κάρτα υγείας να έχει εκδοθεί από τον Ιούνιου του 2022 και μετά.                                      
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         5.        Στις κατηγορίες Κ-10, Κ-8,Κ6 αρκεί το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας και 
η κάρτα υγείας. 

6.Τα σωματεία μπορούν να παραδίδουν τους φακέλους έχοντας πλήρη τα 
δικαιολογητικά ανά κατηγορία στην γραμματεία της ΕΠΣΔ καθημερινά μέχρι και 
την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου   από τις 10:00πμ μέχρι τις 15:00μμ.Μετά τον 
έλεγχο τα σωματεία θα καλούνται εντός τριών ημερών από την γραμματεία της 
ΕΠΣΔ για να τα παραλάβουν πίσω.  

7. Τα δελτία θα προσκομίζονται στην επιτροπή πριν την έναρξη του αγώνα και 
θα συνοδεύονται με έγγραφο-λίστα που θα αναγράφεται η αποστολή της 
ομάδας (βασική 9αδα και αναπληρωματικοί). Το ίδιο ανάλογα θα είναι 
τακτοποιημένα και τα δελτία σύμφωνα με την λίστα. Τα δελτία πρέπει να 
είναι αριθμημένα σύμφωνα με τον αριθμό της φανέλας του κάθε 
ποδοσφαιριστή υποχρεωτικά για την Κ12 και προαιρετικά για τις Κ10-Κ8-Κ6. 

8. Κάθε σωματείο είναι υποχρεωμένο να μεριμνήσει για τις Ιατρικές εξετάσεις των 
αθλητών του. Η κάρτα υγείας είναι υποχρεωτική για όλες τις ηλικίες(Κ12,Κ10,Κ8,Κ6) 
και σφραγίζεται μόνο από καρδιολόγο. Η κάρτα υγείας θα βρίσκεται πίσω από το 
δελτίο του κάθε αθλητή προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος πριν από κάθε τουρνουά. 
Επίσης απαραίτητο θα είναι κάθε μορφής ιατρική βεβαίωση ή λίστα ονομάτων που 
ζητηθεί συμφώνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον COVID-19.    

ΑΡΘΡΟ 3ο: 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022. Στις δηλώσεις 
συμμετοχής πρέπει να αναφέρονται: 

-Το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου από πλευράς διοίκησης του σωματείου που θα 
ασχολείται με το ή τα τμήματα και το τηλέφωνο του. 

-Το ονοματεπώνυμο του Διπλωματούχου Προπονητή που θα ασχολείται με αυτά τα 
τμήματα και το τηλέφωνο του. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο: 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν έναν Διπλωματούχο Προπονητή 
(τουλάχιστον πιστοποίηση UEFA C’) ο οποίος θα έχει και την ευθύνη της λειτουργίας 
των τμημάτων αυτών. Εν ενεργεία ποδοσφαιριστές (διπλωματούχοι) μπορούν να 
δηλωθούν ως Προπονητές μόνο στα Σωματεία που αγωνίζονται και ως 
ποδοσφαιριστές, βάση κανονισμού Προπονητών ΕΠΟ. Απαραίτητη προϋπόθεση οι 
παραπάνω προπονητές να προσκομίσουν βεβαίωση του Συνδέσμου Προπονητών 
ότι είναι εγγεγραμμένοι. Προπονητές  αντρικών ομάδων μπορούν να δηλωθούν  και 
σαν προπονητές υποδομών μόνο στο ίδιο σωματείο βάση κανονισμού Προπονητών 
ΕΠΟ. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Η Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης για κάθε τουρνουά που διοργανώνει, θα 
εκδίδει ταυτότητες εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για του Παράγοντες και τους 
Προπονητές που θα έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου 
κατά την διάρκεια του αγώνα. Οι ομάδες, έχουν την υποχρέωση να τις παραλάβουν 
έως και μισή ώρα πριν την έναρξη των τουρνουά και να την επιστρέφουν μετά την 
ολοκλήρωση των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι αγώνες θα διεξάγονται Σαββατοκύριακο και σε ειδικές περιπτώσεις, άλλη μέρα 
αν αυτό κριθεί αναγκαίο και κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Καλλιέργειας και 
Ανάπτυξης. Δίνεται το δικαίωμα στις ομάδες να δηλώσουν κόλλημα και να μην 
προσέλθουν στο γήπεδο μόνο μία φορά κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος 
αφού το κάνουν γνωστό εγγράφως και μόνο εγγράφως 3 εικοσιτετράωρα νωρίτερα 
από την διεξαγωγή της αγωνιστικής. Αιτήματα από τις ομάδες για την τρέχουσα 
αγωνιστική θα γίνονται μόνο γραπτώς και θα εξετάζονται από την επιτροπή 3 
εικοσιτετράωρα πριν την διεξαγωγή της αγωνιστικής. Τυχόν ανάρμοστη 
συμπεριφορά από προπονητές, ποδοσφαιριστές και γονείς θα εξετάζονται και θα 
τιμωρούνται αυστηρά από την επιτροπή κατά περίπτωση ακόμα και με αποβολή 
από το πρωτάθλημα. 
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Κατά την διεξαγωγή όλων των τουρνουά θα τηρείται αυστηρά το υγειονομικό 
πρωτόκολλο για COVI-19.Ομάδα που δεν τηρεί το  υγειονομικό πρωτόκολλο και 
γενικότερα τις οδηγίες θα αποκλείεται από το τα Τουρνουά σωματεία-γήπεδα που 
φιλοξενούν τα τουρνουά θα τηρούν επίσης αυστηρά ότι προβλέπεται στο 
υγειονομικό πρωτόκολλο για την διεξαγωγή των αγώνων. 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ 

1. Όλοι οι αγώνες θα διαιτητεύοντες   από διαιτητές μέλη της Ε.Π.Σ.Δ ή αν αλλιώς 
αποφασίσει η Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που 
αναιτιολόγητα δεν διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας την ευθύνη έχουν και τα δύο 
σωματεία ή αυτό που με την δική του υπαιτιότητα δεν διεξήχθη ο αγώνας και σε 
αυτήν την περίπτωση τιμωρείται όπως ορίζει ο ΚΑΠ. 

2. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται Φ.Α. και θα τηρούνται όλες οι διαδικασίες που 
προβλέπει το άρθρο 15 του ΚΑΠ και το οποίο θα προσκομίζεται στην ΕΠΣΔ. 

3. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο ΦΑ δεκαοκτώ (18) αθλητές. 
Αντικατάσταση επιτρέπεται καθ όλη την διάρκεια του αγώνα μέχρι όλων των 
ποδοσφαιριστών. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ξανά παίκτης που αντικαθίσταται 
.Η ομάδα που θα θεωρηθεί υπότροπη πειθαρχικού παραπτώματος της 
αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή (ηλικιακά μεγαλύτερου της κατηγορίας 
που αγωνίστηκε) και της πλαστοπροσωπίας (συμμετοχή αθλητή με όνομα ετέρου), 
θα τιμωρείται ΑΥΣΤΗΡΑ μέχρι και αποβολής της από το πρωτάθλημα με απόφαση 
της Ε.Ε. της Ε Π Σ Δ. 

4. Ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα με τα χέρια μετά από 
επιστροφή συμπαίκτη του. Σε αντίθετη περίπτωση θα σφυρίζεται 
παράβαση(φάουλ). 

5. Κανένα τέρμα δεν μπορεί να επιτευχθεί και να καταμετρηθεί κατευθείαν με την 
έναρξη. Αν αυτό συμβεί, τότε η έναρξη του παιχνιδιού επαναλαμβάνεται. 

 6.Ο τερματοφύλακας ή ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ρίξει – περάσει την μπάλα 
μετά τη μεσαία γραμμή (γραμμή κέντρου) από ελεύθερο χτύπημα κατά την 
επαναφορά της μπάλας από τέρματος λάκτισμα (άουτ).Ο τερματοφύλακας επίσης 
ύστερα από απόκρουση θα πρέπει να αναπτύξει την επίθεση της ομάδας του από 
πίσω όπως και στις παραπάνω περιπτώσεις. Αν παρόλο αυτά κάτι τέτοιο συμβεί (η 
μπάλα περάσει τη μεσαία γραμμή) τότε  η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα η 
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οποία επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο χτύπημα από το σημείο που η μπάλα 
πέρασε τη γραμμή του κέντρου. 

7. Όταν η ομάδα ξεκινά την επίθεση από τον τερματοφύλακα, οι παίκτες του 
αντιπάλου πρέπει να στέκονται πίσω από την μεγάλη περιοχή , και να πιέζουν τον 
αντίπαλο μόνο όταν η μπάλα περάσει ανάμεσα σε μεγάλη περιοχή και γραμμή του 
κέντρου.  

6. Ισχύει ο κανόνας του οφσάιντ.(Ισχύει μόνο για Κ12) 

7. Υπάρχουν κόκκινες-κίτρινες κάρτες(Ισχύει μόνο για Κ12) 

8.Όταν η διαφορά στο σκορ είναι από τέσσερα τέρματα και πάνω η ομάδα που 
ηττάται έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί με έναν παίχτη περισσότερο έως ότου η 
διαφορά των τερμάτων πέσει κάτω από τέσσερα τέρματα.   

7. Κάθε ομάδα οφείλει να έρχεται στο γήπεδο το ελάχιστο μισή ώρα πριν την 
έναρξη του αγώνα. 

8. Το Φ.Α. υπογράφουν υποχρεωτικά οι αρχηγοί των ομάδων αφού ελέγξουν τα 
αναγραφόμενα του διαιτητή. 

9. Κάθε σωματείο μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει να προσκομίσει στον 
διαιτητή και να είναι στην διάθεση του αντίπαλου σωματείου: α.- Κάρτα υγείας . β.-
Δελτία αθλητικής Ιδιότητας ή προσωρινά για τις ηλικίες 2011-2012, ενώ για ηλικίες 
20013-2014, 2015-2016 και 2017-2018 πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία 
(ταυτοπροσωπία). γ.-Να δηλωθεί και να παραλάβει την ταυτότητα εισόδου στον 
αγωνιστικό χώρο ο προπονητής της ομάδας δ.-Να δηλωθεί και να παραλάβει την 
ταυτότητα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο ο παράγοντας της ομάδας. ε.- 
Ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούνται στα επίσημα πρωταθλήματα της ένωσης 
δεν μπορούν να συμμετάσχουν και στα Τουρνουά της Επιτροπής Καλλιέργειας την 
ίδια μέρα. 

10. Κάθε σωματείο υποχρεούται να προσκομίζει πριν από κάθε παιχνίδι μέσω του 
υγειονομικού εκπροσώπου του, υπογεγραμμένο έγγραφο από αυτόν που θα 
αναγράφονται τα ονόματα των αθλητών για τον έλεγχο covid(αν αυτό απαιτηθεί 
φέτος).Ο αριθμός της κάθε ομάδας δεν μπορεί να ξεπερνάει λόγο πρωτοκόλλου  
τους δεκατρείς αθλητές(13) εντός του αγωνιστικού χώρου σε όλες τις ηλικιακές 
κατηγορίες(αν αυτό απαιτηθεί φέτος).   
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ΑΡΘΡΟ 8ο: 

FAIR –PLAY 

Η ευθύνη των σωματείων στην συγκρότηση και λειτουργία αυτών των τμημάτων 
είναι τεράστια. Πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας, πως οι νεαροί αθλητές μας σε 
αυτές τις ηλικίες διαμορφώνουν χαρακτήρα, δημιουργούν πρότυπα που 
επηρεάζουν ανάλογα την συμπεριφορά τους αγωνιστικά αλλά πολλές φορές και 

στις κοινωνικές τους σχέσεις. Η μεταχείριση αυτών των παιδιών από τους 
παράγοντες και κυρίως από τους προπονητές πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να τα κρατήσουμε στον αθλητισμό, να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τα 
προσόντα τους και κυρίως να γίνουν καλοί άνθρωποι. Πρέπει να τους δώσουμε να 
καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που παίζεται από 
δύο ομάδες να μάθουν να σέβονται τους συμπαίκτες τους και κυρίως τους 
αντιπάλους, να μάθουν να πειθαρχούν στις εντολές των παραγόντων, προπονητών 
και διαιτητών, να τους εμφυσήσουμε το φίλαθλο πνεύμα και να τους δώσουμε να 
καταλάβουν ότι ο πρωταθλητισμός δεν είναι το κυρίαρχο. Πρέπει να τους δώσουμε 
να καταλάβουν ότι πέρα από αθλητές, μας ενδιαφέρουν σαν άτομα και κυρίως ότι 
τα αγαπάμε. Αξίζει πιστεύουμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την σωστή 
εκμάθηση του αθλήματος σε αυτά τα παιδιά και κυρίως στη διαπαιδαγώγηση τους. 
Η ΕΠΣΔ θα είναι αμείλικτη απέναντι σε αυτούς που με απαράδεκτες συμπεριφορές 
θα προσπαθήσουν να εκτρέψουν τα τουρνουά αυτά από την φιλοσοφία της 
διοργάνωσης τους. Οι αντιπρόσωποι, υπεύθυνοι, των σωματείων και των 
σωματείων που διοργανώνουν τα τουρνουά, θα είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση 
της τάξης στην διάρκεια των αγώνων και θα πρέπει η δική τους συμπεριφορά να 
αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους αθλητές. Σε περίπτωση που οι 
υπεύθυνοι δεν ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του τουρνουά που θα αναλάβουν 
δεν θα έχουν δικαίωμα μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο να αναλάβουν στο 
γήπεδο τους και δεύτερο τουρνουά. Σωματεία που επιθυμούν να φιλοξενήσουν 
τουρνουά στα γήπεδα τους παρακαλούνται να το αιτηθούν γραπτώς μέχρι την 
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022. Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστές, παράγοντες, 
οπαδοί κλπ., διαγωνιζομένων ομάδων προβούν σε ενέργειες που δυσφημούν το 
άθλημα οι ομάδες τους θα τιμωρούνται, μέχρι και αποκλεισμό από τους 
υπόλοιπους αγώνες των τουρνουά. Κυρώσεις θα μπορούν να επιβληθούν, αν αυτό 
κρίνει η διοργανώτρια στον διπλωματούχο προπονητή και στις ανδρικές τους 
ομάδες. Σε όλες τις κατηγορίες των Τουρνουά, στο τέλος του χρόνου θα απονεμηθεί 
τιμητική πλακέτα FAIR-PLAY σε ομάδα, προπονητή, αθλητή για διοργάνωση μετά 
την ολοκλήρωση όλων των αγωνιστικών υποχρεώσεων από την Επιτροπή 
Καλλιέργειας και Ανάπτυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο : 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να ανταποκρίνονται όταν καλούνται από ΕΠΣΔ. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα τιμωρούνται όταν απουσιάζουν αδικαιολόγητα. Η 
συγκρότηση των ομίλων(Κ12) και η εξέλιξη των τουρνουά για όλες τις ηλικίες θα 
γίνει με απόφαση της Επιτροπής Καλλιέργειας και Ανάπτυξης αμέσως μετά τις 
δηλώσεις συμμετοχής. 

Η ΕΠΣΔ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική η ολική τροποποίηση της 
προκήρυξης αυτής και μετά την έναρξη των τουρνουά. Τα τουρνουά αυτά 
υπάγονται στις διατάξεις του ΚΑΠ με πιστή εφαρμογή του εκτός ορισμένων 
περιπτώσεων που αναφέρονται ρητά σε αυτήν την προκήρυξη και αυτό διότι 
υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες σε αυτά. 

Για το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των ομάδων με δική 
τους ευθύνη και φροντίδα από το site ή την Γραμματεία της ΕΠΣΔ: 

Για το Κ-12: 

Διάρκεια αγώνα 60 λεπτά 30΄+30΄(πεντάλεπτη ανάπαυλα).Το γήπεδο διεξαγωγής 
των αγώνων 9Χ9 ( 8 +1) θα είναι το μισό του γηπέδου με κανονικές διαστάσεις 
45Χ60. Οι εστίες θα είναι 5μ. μήκος και 2 μέτρα ύψος με δίχτυα. Μέγεθος μπάλας 
Νο 4. 

Για το Κ-10: 

Διάρκεια αγώνα 50 λεπτά (25+25), με πεντάλεπτη ανάπαυλα. Το γήπεδο διεξαγωγής 
των αγώνων 7Χ7  (6+1) οι αγώνες θα διεξάγονται στο γήπεδο με διαστάσεις 35Χ50 
(μικρότερο, δηλαδή από το μισό ενός κανονικού γηπέδου). Οι εστίες του γηπέδου 
θα είναι διαστάσεων 3μ μήκος και 2 μ. ύψος. Μέγεθος μπάλας Νο 4.  

Για το Κ-8: 

Διάρκεια αγώνα 40’ (20+20), πεντάλεπτη ανάπαυλα. 30Χ35. Το γήπεδο διεξαγωγής 
των αγώνων  6Χ6 (5+1) θα διεξάγονται στο γήπεδο με διαστάσεις 30Χ35. Μέγεθος 
μπάλας Νο 4. 
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Για την Κ-6: 

Διάρκεια αγώνα 30’(15+15),πεντάλεπτη ανάπαυλα..Το γήπεδο διεξαγωγής των 
αγώνων 4X4  (χωρίς τερματοφύλακα) θα διεξάγονται στο γήπεδο με διαστάσεις 
20Χ30.Μέγεθος μπάλας Νο 3.  

***Η χρήση των επικαλαμίδων είναι υποχρεωτική για τους νεαρούς 
ποδοσφαιριστές καθώς και τα γάντια από τους τερματοφύλακες 

Για ότι δεν προβλέπετε στην προκήρυξη αυτή θα αποφασίζει η Επιτροπή 
Καλλιέργειας και Ανάπτυξης της ΕΠΣΔ. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΑΡΘΡΟ 24 

Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ.Δ σαν διοργανώτρια των 
παραπάνω τουρνουά και των σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτά. Η 
Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Δ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της 
προκήρυξης, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο (π.χ. εναρμόνιση με ενδεχόμενες 
τροποποιήσεις του Κ.Α.Π. κλπ.), ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων. 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

Όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής και εγκρίσεις των τουρνουά (camp) των 

σωματείων της δύναμης μας. 

Για να εγκριθεί ένα τουρνουά - camp από την Ε.Ε. της Ένωσης, θα πρέπει να 

αποστέλλονται εγγράφως τα παρακάτω, δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την διεξαγωγή 

του τουρνουά- camp. 

1.Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου, του σωματείου, που διεξάγει το τουρνουά - 

camp, επικυρωμένη, όπου θα αναφέρονται τα παρακάτω: Α. Καθ΄ όλη την διάρκεια 

του τουρνουά - camp θα παρίσταται Γιατρός, κανένας αγώνας δεν θα ξεκινάει χωρίς 

την παρουσία του, σε περίπτωση αποχώρησής του, διακόπτεται ο αγώνας. Β. Επίσης 
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θα αναγράφεται ότι το γήπεδο είναι κατάλληλο για να διεξαχθεί το τουρνουά - 

camp και ότι πληροί τους όρους ασφαλείας του αγωνιστικού χώρου και των λοιπών 

εγκαταστάσεων του. Γ. Όλη την ευθύνη του τουρνουά - camp την φέρει το 

σωματείο. 

2.Κατηγορίες Τουρνουά - camp , κατάσταση των ομάδων που θα συμμετέχουν στο 

τουρνουά - camp, το πρόγραμμα των αγώνων (ημερομηνία και ώρα). 

3.Στις κατηγορίες των Τζούνιορ, Προτζούνιορ και Παμπαίδων δεν θα υπάρχει 

βαθμολογικό ενδιαφέρον, πρόκριση, ανακοίνωση σκορ. 

4.Βεβαίωση από το διοργανωτή ότι οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο τουρνουά 

θα δηλώσουν από έναν υπεύθυνο Προπονητή με κάρτα τριετίας ΕΠΟ σε ισχύ. 

5. Σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής αντιτίμου από το διοργανωτή για τη 

συμμετοχής των ομάδων στα τουρνουά, θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως και 

αναλυτικά η ΕΠΣΔ για το ύψος του αντιτίμου και για τις παροχές. 

6. Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδας της δύναμης μας σε τουρνουά εκτός ορίων της 

δικαιοδοσίας της ΕΠΣΔ, θα πρέπει να προσκομίζεται στην Ένωση η άδεια 

διεξαγωγής του τουρνουά από την αρμόδια Ένωση ή την ομοσπονδία, πριν από την 

έναρξη του τουρνουά.  

Παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης θα επισύρει στο ΥΠΑΙΤΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ τις 

κυρώσεις που προβλέπονται στον   πειθαρχικό κώδικα Ερασιτεχνικών 

Πρωταθλημάτων και στον ΚΑΠ μετά από έγγραφη κλήση σε απολογία 

 

Ποινές: 

Α. Σωματείο που παραβιάζει τους συμφωνηθέντες και προαναφερόμενους όρους 

τιμωρείται με την απαγόρευση διεξαγωγής τουρνουά για το χρονικό διάστημα των 

δύο (2)ετών. 

Β. Σωματείο που διοργανώνει τουρνουά - camp παρακάμπτοντας τις παραπάνω 

διαδικασίες τιμωρείται με την απαγόρευση διεξαγωγής τουρνουά - camp για το 

χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών και τις προβλεπόμενες ποινές που 

αναγράφονται στον Κ.Α.Π. και στον Πειθαρχικό Κώδικα για δυσφήμιση του 

αθλήματος. 
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Γ. Αν ο διοργανωτής του τουρνουά - camp είναι ιδιώτης και συμμετέχουν σωματεία 

της δύναμής μας τότε θα έχει (ιδιώτης) τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Εάν ο 

διοργανωτής - ιδιώτης έχει και αθλητική ιδιότητα (Προπονητής, Ποδοσφαιριστής 

κ.λ.π.) τότε θα παραπέμπεται στα πειθαρχικά όργανα για την αφαίρεση της 

ιδιότητας του. 

Δ. Αυστηρά δικαίωμα να διεξάγουν τουρνουά - camp έχουν μόνο τα σωματεία που 

ανήκουν στην δύναμή μας. 

Ε. Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας σωματείου – μέλους Ε.Π.Σ. σε 
τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη 
έγγραφη άδεια της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία 
προέγκρισης της συμμετοχής ομάδας του σωματείου θα επιβάλλεται η ποινή της 
αφαίρεσης τριών βαθμών από την ομάδα του σωματείου που μετέχει στο 
πρωτάθλημα της τοπικής κατηγορίας ή στη Γ΄ Εθνική και ετήσιος αποκλεισμός στους 
ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος. (Άρθρο 37 παρ.5 του 
ΚΑΠ)  

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη, τον Κανονισμό Αγώνων 
Ποδοσφαίρου και την αθλητική νομοθεσία, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Ε.Ε. της 

Ε.Π.Σ.Δ. Η αυθεντική ερμηνεία της παρούσας Προκήρυξης καθώς και οτιδήποτε 
άλλο δεν προβλέπεται ανήκει στην Ε.Ε. της ΕΠΣΔ. 

Για την Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Μικρόπουλος Ιωάννης 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε., ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Δ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΙΑΚΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

http://www.epsdod.gr/

