
                                                      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

                                              

 

       Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Κιλκίς θέλοντας να συμβάλει στην καλλιέργεια 

  και  την ανάδειξη των μελλοντικών αθλητών ,που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα  

  τη σωστή συμπεριφορά και την  ευγενική άμιλα στους αθλητικούς χώρους 

 

                                                       Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Τους αγώνες Πρωταθλήματος Παιδικής Κατηγορίας μεταξύ των Ποδοσφαιρικών Σωματείων  

της δύναμής μας. 

 Η διεξαγωγή των αγώνων για το παραπάνω Πρωτάθλημα θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους 

που ακολουθούν και παίρνουν υπόψη τους  Κανονισμούς Πρωταθλημάτων και Παιδιάς αλλά 

και τον ιδιαίτερο  χαρακτήρα των  αγώνων και  των αθλητών (ηλικία, διάπλαση  κλπ) που θα 

συγκροτούν τις ομάδες. 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνωρισμένοι Σύλλογοι της δύναμης της  Ένωσής  

     μας και μόνο αυτοί. 

2.Κάθε Σωματείο μπορεί να συμμετάσχει με δύο ομάδες ανά κατηγορία με την προϋπόθεση 

ότι θα είναι εντελώς ανεξάρτητες η μια από την άλλη.   

Μπορούν να συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν: 

α) Κατηγορία Κ 14 από το έτος 1-1-2005 και επειτα 

β) Κατηγορία  Κ 12 από το έτος 1-1-2007 και επειτα 

γ)  Κατηγορία  Κ 10 από το έτος 1-1-2009 και επειτα 

Επίσης– προαιρετικά – επιτρέπεται και η συμμετοχή κοριτσιών (παίκτριες) χωρίς περιορισμό αντίστοιχης 

ηλικίας σε κάθε κατηγορία 

 

3.- Κάθε αθλητής ή Σωματείο της  Κατηγορίας  Κ14 , Κ12 , Κ10 , δεν θα πρέπει 

     ν’ αγωνίζεται σε Ερασιτεχνικό ή Παιδικό Πρωτάθλημα άλλης Ένωσης. 
 

     Κάθε αθλητής θ’ αγωνίζεται με Δελτίο Ατομικών στοιχείων ποδοσφαιριστή, που έχει εκδώσει 

 η  ΕΠΣ Κιλκίς  (όπως για όλους τους ποδοσφαιριστές), μέσω της ΕΠΟ. Οι αθλητές θα 

αγωνίζονται με δελτίο αθλητικής ιδιότητας και κατάσταση υγείας, τα σωματεία  είναι 

υποχρεωμένα να τα προσκομίζουν αυτοί στον Διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα και να 

είναι στην διάθεση των διαγωνιζομένων ομάδων. 

Κάθε σωματείο είναι υποχρεωμένο να μεριμνήσει για τις Ιατρικές εξετάσεις των αθλητών 

του. Αφού όλοι οι αθλητές εξετασθούν, η κατάσταση υγείας θα θεωρείται από τον Ιατρό και 

θα κατατίθεται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών  Σωματείων, στα δε Σωματεία θα δίνεται 

επικυρωμένο αντίγραφο το οποίο είναι υποχρεωμένα να προσκομίζουν στον Διαιτητή πριν 

την έναρξη του αγώνα και να είναι στην διάθεση των διαγωνιζομένων ομάδων. 

Οι καταστάσεις υγείας που ενέχουν και την ιδιότητα καταστάσεων αθλουμένων μελών, μπο 

ρούν να συμπληρώνονται καθ΄όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Απαγορεύεται η 

συμμετοχή σε αγώνα αθλητή ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση υγείας .   



( Όσον αφορά τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, αυτοί δύνανται με ευθύνη του σωματείου 

τους να καταθέτουν στην Ε.Π.Σ.Κ. πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο αυτού.  

 

     Για την έκδοση των Δελτίων, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

     Για την Κ14 :                                                                      
 

α.- Έντυπη Αίτηση Μεταβολών Ποδ/στών της ΕΠΟ (κεφαλαία γράμματα και φωτογραφία). 

      Επίσης στην Αίτηση  υπογράφει και ο ποδ/στής και ο κηδεμόνας του οπωσδήποτε.  
β.- Πιστοποιητικό γέννησης με πρόσφατη φωτογραφία θεωρημένη απ’ το Δήμο, όπου θ’ αναφέ- 

      ρεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης του ποδοσφαιριστή ή δελτίο ταυτότητας. 

γ.- 1 επιπλέον φωτογραφία (για το Δελτίο).  

δ.- Κάθε ομάδα που θα συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Παιδικής Κατηγορίας έχει την υποχρέωση 

      μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής να υποβάλει Κατάσταση Υγείας ποδοσφαιριστών, γραμμένη  

      με αλφαβητική σειρά, που θα σφραγιστεί και από την Ένωση, και θα επιστραφεί στο Σωματείο. 

 

      Για τις κατηγορίες Κ12 , Κ10, για την συμμετοχή τους, απαιτούνται τα παρακάτω  
      δικαιολογητικά όταν δεν έχουν έκδοση δελτίο Ποδ/στών της ΕΠΟ: 

 

α.- Πιστοποιητικό γέννησης με πρόσφατη φωτογραφία θεωρημένη απ’ το Δήμο, όπου θ’ αναφέ- 

      ρεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης του ποδοσφαιριστή ή δελτίο ταυτότητας. 

β.-  Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν.1599/1986 από τους γονείς ότι με δική του ευθηνή δίνατε 

      ο Ποδ/στης/στρια να συμμετέχει στα παιδικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κιλκίς. 

γ.- Κάθε ομάδα που θα συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Παιδικής Κατηγορίας έχει την υποχρέωση 

      μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής να υποβάλει Κατάσταση Υγείας ποδοσφαιριστών, γραμμένη  

      με αλφαβητική σειρά, που θα σφραγιστεί και από την Ένωση, και θα επιστραφεί στο Σωματείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

 με μία τουλάχιστον ομάδα στα Παιδικά Πρωταθλήματα της Ένωσής μας και προαιρετική  

 η συμμετοχή για την  Α1 – Α΄ – Β΄  Ερασιτεχνική Κατηγορία. 
  Τα Σωματεία πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη Δήλωση συμμετοχής και την Κατάσταση Υγείας 

  Ποδοσφαιριστών (με κεφαλαία γράμματα & αλφαβητική σειρά),και τα παρακάτω :  

   α) Το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου από πλευράς διοίκησης του σωματείου που θα ασχολείται 

 με το ή τα τμήματα και το τηλέφωνό του. 

β) Το ονοματεπώνυμο του  υπεύθυνου τεχνικού που θα ασχολείται με αυτά τα τμήματα και το 

 τηλέφωνό του. 

γ) Το ονοματεπώνυμο ενός προσώπου κατάλληλου να διαιτητεύσει αγώνα, σε περίπτωση που ο ορισθείς διαιτητής από την Επιτροπή 

Διαιτησίας δεν προσέλθει στο αγώνα. 

Οι αγώνες της Κατηγορίας  Κ14, Κ12, Κ10, θ’ αρχίσουν την 14η Οκτωβρίου 2018. 

Καταληκτική ημερομηνία των πρωταθλημάτων η 20η Μάρτιου 2019. 

   Δήλωση συμμετοχής έως  28/9/2018. 
 

  Ποδοσφαιριστές των οποίων η ομάδα δήλωσε μεν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Κ14, Κ12, Κ10,  

  της ποδοσφαιρικής περιόδου, αλλά τελικά αποχώρησε απ’ το Πρωτάθλημα, δεν μπορούν   

  να μετακινηθούν με δήλωση γονέα ή κηδεμόνα σε άλλο Σωματείο 

   

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 :  ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ 

   Οι αγώνες θα ορίζονται ημέρα  Κυριακή  από την Επιτροπή Παιδικού Πρωταθλήματος.  



 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1- Η διεξαγωγή των αγώνων για κάθε κατηγορία θα γίνεται ως εξής : 

α) Κ14 σε  2 ΗΜΙΧΡΟΝΑ  των 35΄ ΛΕΠΤΩΝ, με ανάπαυλα 10 λεπτών, με εστίες 

   2,44m x 7,32m, σε ολόκληρο το γήπεδο και με αριθμό παικτών 11 εναντίον 11. 

 β) Κ12 σε 2 ΗΜΙΧΡΟΝΑ των 30 ΛΕΠΤΩΝ, με ανάπαυλα 10 λεπτών με εστίες 2Χ5  

   μέτρα σε διαστάσεις 40x60m του γηπέδου  και με αριθμό παικτών 9 εναντίον 9. 

    γ) K10 σε 2 ΗΜΙΧΡΟΝΑ  των 30 ΛΕΠΤΩΝ , με ανάπαυλα 10 λεπτών με εστίες 

 2Χ3 μέτρα , σε διαστάσεις γηπέδου 30x40m και με αριθμό παικτών 7 εναντίον 

2.- α) Η κανόνες διεξαγωγής ερασιτεχνικών αγώνων ποδόσφαιρου αναπτυξιακών ηλικιών, σας 

     ενημερώνουμε, ότι θα ισχύει σε συνεχεία της 8-6-2018 ( αριθμ. Πρωτ. Ε.Π.Ο. 17064 )   

     επιστολής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.  

     β) Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει στο Φ.Α. μέχρι (30) ποδοσφαιριστές.  

3.- Κάθε ομάδα οφείλει να έρχεται στο γήπεδο μισή ώρα πριν την ορισμένη για την έναρξη του     

      αγώνα ώρα.  

4. - Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται λόγω καιρικών συνθηκών, θα γίνεται σε ημερομηνία 

     και ώρα που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή της Ένωσης.                                                                                                                                                       

5.- Σωματείο που δεν θα κατέβει ν’ αγωνιστεί σε (3) ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ χωρίς να υπάρχει σοβαρός 

λόγος (ανώτερης βίας), θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή του και δε μπορεί να επανέλθει 

στους αγώνες. 
6.-   Ποδοσφαιριστής που θ’ αποβάλλεται, θα αναγράφεται στο Φ.Α. και θα τιμωρείται με αποκλει 

σμό από τους επόμενους αγώνες ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματός του, κατά την κρίση 

της αρμόδιας Επιτροπής της ΕΠΣ Κιλκίς. 

7.- Οι εκπρόσωποι –Υπεύθυνοι των Σωματείων που δηλώνονται στη Δήλωση Συμμετοχής στο 

Πρωτάθλημα, θα είναι και υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στις ομάδες τους στη  διάρκεια 

των αγώνων. Θα πρέπει βέβαια η δική τους συμπεριφορά ν’ αποτελεί παράδειγμα  φίλαθλου 

πνεύματος για τους αθλητές των ομάδων, θα έχουν δε (αναλογικά) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώ 

ματα που προβλέπουν οι Κανονισμοί. Στο Φ.Α. θ’ αναγράφεται από ένας τέτοιος υπεύθυνος σε 

κάθε Σωματείο και ο Προπονητής που έχει η κάθε ομάδα. 

8.-   Πριν την έναρξη κάθε αγώνα ο Διαιτητής υποχρεούται να κάνει έλεγχο των δελτίων και των 

ποδοσφαιριστών που θ’ αγωνιστούν σε συνεργασία με τους Προπονητές των ομάδων, για να απο- 

φευχθεί η περίπτωση πλαστοπροσωπείας. 

9.- Ενστάσεις θα επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση της αντικανονικής συμμετοχής ποδ/στή ή 

για πλαστοπροσωπεία. Για να γίνει δεκτή η ένσταση που καταχωρείται στο Φ.Α., πρέπει να 

υποστηριχθεί με έγγραφο υπόμνημα προς την ΕΠΣ Κιλκίς, εντός 48 ωρών απ’ την ημέρα διεξα 

γωγής του αγώνα. Ο Διαιτητής σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση, είναι υποχρεωμένος  να 

αναφέρει στις Παρατηρήσεις του στο Φ.Α., τις τυχόν ελλείψεις του Δελτίου, καθώς και τη 

γνώμη του για την περίπτωση πλαστοπροσωπείας. 

10.- Την καταλληλότητα ή μη του γηπέδου, θα κρίνει αποκλειστικά και μόνο ο Διαιτητής. 

11.- Για κάθε αγώνα συντάσσεται Φ.Α. σε ειδικό έντυπο της ΕΠΣ Κιλκίς. Το Φ.Α. υπογράφεται υπο- 

χρεωτικά απ’ τον Αρχηγό κάθε ομάδας στη σύνθεση, στο αποτέλεσμα και στις Παρατηρήσεις 

του Διαιτητή. 

12.Οι Προπονητές των ομάδων θα  υπογράφουν στη 2
η
 σελίδα του Φ.Α., κάτω από τις Παρατηρήσεις 

του Διαιτητή. 

13.- Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστές, παράγοντες, οπαδοί κλπ διαγωνιζομένων ομάδων προβούν 

σε ενέργειες που δυσφημούν το άθλημα, οι ομάδες τους θα τιμωρούνται με κυρώσεις μέχρι και 

τον αποκλεισμό απ’ τους υπόλοιπους αγώνες Πρωταθλήματος. 

14.- Η παρακολούθηση των αγώνων Παιδικών Πρωταθλημάτων από φιλάθλους θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

15.- Για αδικαιολόγητη ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ομάδας στους αγώνα του πρωταθλημάτος θα 

Επιβάλλετε χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ. 

16.- Σωματείο το οποίο δήλωση συμμέτοχη στο πρωτάθλημα υποδομής και ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΗ, 



η ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ, θα του επιβάλλετε χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
: ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

α) Με μέριμνα της ΕΠΣ Κιλκίς θα ορίζονται Διαιτητές των αγώνων  Κ14, Κ12 και Κ10 θα ειναι 

επίσημοι Διαιτητές, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με επιβάρυνση της Ε.Π.Σ.Κιλκίς. 

Σε περίπτωση μη  εμφανίσεως των Διαιτητών, οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποδείξουν 

ένα επίσημο Διαιτητή που τυχόν βρίσκεται στο γήπεδο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος, ένα  πρόσωπο 

κοινής αποδοχής και σε περίπτωση μη συμφωνίας, υποδεικνύουν τα Σωματεία από ένα πρόσω 

πο μετά από κλήρωση, γίνεται η επιλογή εκείνου που θα διευθύνει τον αγώνα. 

β) Στους αγώνες των παιδικών Πρωταθλημάτων θα παρευρίσκονται Μέλη του 

Δ.Σ. της ΕΠΣ Κιλκίς ή Παρατηρητές που θα ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή της ΄Ενωσης,  

με τις γνωστές αρμοδιότητες 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
:    ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ 

Η παρουσία του γιατρού είναι υποχρεωτική για τη διεξαγωγή των αγώνων , η παραπάνω 

υποχρέωση βαρύνει τη διοργανώτρια ΕΠΣ Κιλκίς για το πρωτάθλημα Κ14, Κ12, Κ10. 

Κάθε ομάδα με δική της ευθύνη θα είναι εφοδιασμένη με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό, 

για τυχόν τραυματισμό ποδοσφαιριστή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
:   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρ. 20  του Κ.Α.Π. σε ολες τις 

κατηγωριες. Στις ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις των παραπάνω κατηγοριών θα 

απονεμηθεί κύπελλο και αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους αθλητές. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο 

:   ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κάθε τι που δεν έχει προβλεφθεί στα παραπάνω άρθρα, θα λύνεται με απόφαση της αρμόδιας 

Επιτροπής της ΕΠΣ Κιλκίς, που θα είναι και η μόνη υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος 

αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Κιλκίς, διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική ή ολική 

τροποποίηση της Προκήρυξης αυτής και μετά την έναρξη των αγώνων. 

 

 

                        Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν.. Γραμματέας 

 

 

                    Δαμιανίδης Χαράλαμπος                                  Κων/νος   Πάταρας 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:   -    Ε.Π.Ο. , Αθήνα 

- Σ.Δ.Π. Κιλκίς 

- Όλα τα Σωματεία της δύναμής μας    

 

 

 

 

 

 

 

 


