
 

                                                                                                                                  Θεσσαλονίκη, 12 Αυγούστου 2022 
               Αριθ. Πρωτ. –  1419   -- 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν  Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν  
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ    2 0 2 2  –  2 0 2 3  

 
        Η ΄Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 
1.   την  ισχύουσα αθλητική νομοθεσία,  
2.   το  Καταστατικό της,  
3.   τους  Κανόνες του Παιχνιδιού 2022 - 2023, τον  Κανονισμό  Αγώνων  Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Επαγγελματικών  
Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων, τους Κανόνες   
διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου των Αναπτυξιακών Ηλικιών (GRASSROOTS) της Ε.Π.Ο., τον Κανονισμό        
Προπονητών Ποδοσφαίρου και τον Πειθαρχικό Κώδικα, όπως αυτοί ισχύουν . 
4.   την από 19-07-2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (συνεδρίαση 64η) και  επιθυμώντας να συμβάλλει 
στη διαμόρφωση και ανάδειξη των αυριανών αθλητών που θα συνδυάζουν  την αθλητική ικανότητα και τη σωματική 
ανάπτυξη με τη σωστή συμπεριφορά, με στόχο την καλλιέργεια της ευγενικής άμιλλας στους αθλητικούς στίβους 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 
       Για 39η συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο τους αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομών της αγωνιστικής περιόδου 
2022 - 2023,  στις κατηγορίες  Κ-17, Κ-17 ΕΙΔ, Κ-16, Κ-16 ΕΙΔ., Κ-16 Νεανίδων, Κ-15, Κ-15 ΕΙΔ., Κ-14, Κ-14 ΕΙΔ.,  
Κ-13 (11Χ11), Κ-13 (9Χ9), Κ-13 (9Χ9) Κορασίδων, Κ-12, Κ-12 (7Χ7) Κορασίδων, K-11, Κ-10, K-9, Κ-8, Κ-7 και Κ-
6, για τη διεξαγωγή των οποίων ισχύουν οι παρακάτω όροι: 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο :  ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία, εγγεγραμμένα  στη δύναμη της Ε.Π.Ο.,  της Ε.Π.Σ.Μ.  και των 
όμορων Ε.Π.Σ (άρθρο 37 παρ.1 Κ.Α.Π.), απαιτουμένης της έγγραφης συγκατάθεσης αυτών,  τα υπό αναγνώριση 
σωματεία (απαραίτητη η προσκόμιση της υποβολής αιτήματος προέγκρισης επωνυμίας από την ΕΠΟ και 
αντιγράφου της κατατεθειμένης αίτησης αναγνώρισης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης έως την 
έναρξη των πρωταθλημάτων της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου), σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης 
αυτού ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των τμημάτων στα πρωταθλήματα.                                         
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σύλλογοι / σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου φορέα μετά από 
απόφαση του Δ.Σ.  της  διοργανώτριας η οποία ορίζει και την κατηγορία που συμμετυέχει. 
 
2.   Η δήλωση συμμετοχής συνεπάγεται την υποχρεωτική συμμετοχή του τμήματος στο πρωτάθλημα, την  
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης  και τη μη συμμετοχή των τμημάτων υποδομών του συλλόγου σε 
μη αδειοδοτημένους από την Ε.Π.Σ. Μακεδονίας ποδοσφαιρικούς αγώνες υποδομών [επίσημους ή φιλικούς], 
παράλληλα με τη διοργάνωση πρωταθλημάτων Υποδομών της Ένωσης. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων αυτών 
επισύρει την ποινή της κατάπτωσης της χρηματικής εγγύησης και αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 12 της 
παρούσης προκήρυξης και τις διατάξεις του ΚΑΠ.   
 
3. Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα υποδομών πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν 
συμπληρωμένη με όλα τα αιτούμενα στοιχεία, την έντυπη δήλωση συμμετοχής,  όπως αυτή έχει αναρτηθεί στον 
επίσημο ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Μ. (www.epsm.gr) που  συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από έγγραφη συγκατάθεση της 
ομάδος ή του νομικού ή φυσικού προσώπου, στην κυριότητα των οποίων  ανήκει το γήπεδο που δηλώνεται ή έχουν 
τη χρήση αυτού  (άρθρο 8 παρ.3 Κ.Α.Π.), ως και το έντυπο συναίνεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όλων των εμπλεκομένων φυσικών προσώπων ,που δεν έχουν  υποβάλει έως τώρα: 
- το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 για τις κατηγορίες Κ-17 , Κ-17 ΕΙΔ., Κ-16, Κ-16 ΕΙΔ. Κ-
15, Κ-15 ΕΙΔ., Κ-14,  Κ-14 ΕΙΔ. και Κ-13 (11Χ11), 
- μέχρι την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 για τις κατηγορίες Κ-13 (9Χ9), Κ-12 ,  K-11, Κ-10, K-9, Κ-8 , Κ-7, Κ-
6 και 
- μέχρι Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 για τις κατηγορίες Κ-16 ΝΕΑΝΙΔΩΝ, Κ-13 (9Χ9) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ. και Κ-12 
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ. 
Η δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή χωρίς την προσκόμιση του εγγράφου παραχώρησης  
γηπεδότητας από τους παραπάνω φορείς. 
 
 
 



 
4.    Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωμένα να εξοφλήσουν πλήρως και 
ολοσχερώς ( το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος) κάθε οικονομική 
εκκρεμότητα προς την ΕΠΟ και την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 ε’ του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και 
Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής. 
5.   Τα σωματεία που λαμβάνουν μέρος ΜΟΝΟΝ στα Πρωταθλήματα Υποδομών και δεν έχουν ανδρικό τμήμα, 
πλέον του ποσού για το δικαίωμα συμμετοχής τους στα παιδικά πρωταθλήματα, υποχρεούνται να 
καταβάλουν  και το ποσό των 50,00 €, ως ετήσια συνδρομή του σωματείου τους μαζί με τη δήλωση 
συμμετοχής. 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ: 
α] 50 ευρώ για τις κατηγορίες Κ-17, Κ-17 ΕΙΔ., Κ-16 , Κ-16 ΕΙΔ., Κ-15, Κ-15 ΕΙΔ., Κ-14,  Κ-14 ΕΙΔ.,  Κ-13 (11Χ11) 
και Κ-13 (9Χ9),  
β] 20 ευρώ MONO για τις κατηγορίες Κ-12 και Κ-11  
γ] ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή για τις κατηγορίες Κ-16 Νεανίδων , Κ-13 (9Χ9) Κορασίδων , Κ-12 (7Χ7) Κορασίδων, Κ-
10, Κ-9, Κ-8, Κ-7 και Κ-6  και   
δ] άπαντα τα σωματεία, όλων των κατηγοριών, καταβάλλουν το ποσό των  300,00 € (τριακόσια euro), ως εγγύηση 
διασφάλισης της συμμετοχής τους στα πρωταθλήματα υποδομών. Το ποσό της εγγύησης θα καταβάλλεται 
υποχρεωτικά είτε το σωματείο  λάβει μέρος σε μία κατηγορία του πρωταθλήματος, είτε λάβει μέρος σε όλες τις 
κατηγορίες. Η δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή, σε καμία κατηγορία, αν δεν καταβληθεί  πρώτα η εγγύηση των 
300,00 € . Στο σωματείο,  εφόσον αγωνιστεί κανονικά και ανελλιπώς σε όλες τις προγραμματισμένες αγωνιστικές της 
κατηγορίας ή των κατηγοριών που μετέχει, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ  ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ το ποσό της χρηματικής εγγύησης στο 
τέλος της αγωνιστικής περιόδου. 
6. Σωματεία που  έχουν καταβάλλει το ποσό των 300,00 €  στις προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους και δεν εξέπεσε 
ή δεν επιστράφηκε ύστερα από αίτησή τους, τότε δεν θα καταβάλλουν νέα εγγύηση για την αγωνιστική περίοδο    
2022 - 2023. 
 
ΑΡΘΡΟ  2ο: ΟΡΟΙ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ΟΜΑΔΩΝ 

1.    Κάθε σωματείο δύναται  να συμμετάσχει με μία ή περισσότερες ομάδες, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, αρκεί 
να έχει εξασφαλισμένη την έδρα – γήπεδο (έγγραφο παραχώρησης υποχρεωτικά μαζί με τη δήλωση συμμετοχής) που 
θα αγωνίζεται, είτε με ένα είτε με περισσότερα τμήματα. ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 
ΜΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ [ΙΔΙΟ ΤΜΗΜΑ] ΣΕ ΔΥΟ [2] ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. 
       Σωματείο που μετέχει με δύο ομάδες Κ-17, Κ-16, Κ-15 Κ-14 και Κ-13 (11Χ11) στην ίδια κατηγορία, αυτές δεν 
δύνανται να αγωνίζονται στον ίδιο όμιλο της κατηγορίας αυτής.  
       Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή από το 1ο στο 2ο ή στο 3ο  τμήμα και 
αντίστροφα, της ίδιας κατηγορίας. 
       Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μετακίνηση μέχρι τριών (3)  ποδοσφαιριστών από το ένα τμήμα στο άλλο, 
του ιδίου σωματείου και της αυτής κατηγορίας, μέχρι τη λήξη των αγώνων της πρώτης φάσης (1ος και 2ος 
γύρος) των πρωταθλημάτων. Επιτρέπεται η απόκτηση απεριόριστου αριθμού  ποδοσφαιριστών ως 
μετεγγραφή και επανεγγραφή από άλλο σωματείο την περίοδο των μετεγγραφών (1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 30 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 και 2 - 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023) και των επανεγγραφών (1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2022 και 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023).  
2.   Τα σωματεία που διατηρούν τμήματα στις κατηγορίες Κ-13 (9Χ9), Κ-13 (9Χ9) Κορασίδων, Κ-12, Κ-12 (7Χ7) 
Κορασίδων , Κ-11, Κ-10, Κ-9, Κ-8, Κ-7 και Κ-6 είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΑ να τα δηλώσουν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα 
υποδομών της Ε.Π.Σ.Μ., ανεξάρτητα αν οι αγώνες τους ορίζονται σε ιδιωτικά κέντρα – γήπεδα.                                 
3.  Τα σωματεία που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα υποδομών πρέπει απαραίτητα  να έχουν διαφορετικό 
προπονητή για κάθε τμήμα της ομάδας τους. 
Οι  προπονητές των τμημάτων πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να είναι κάτοχοι ταυτότητας – 
διπλώματος προπονητή τουλάχιστον UEFA C με κάρτα τριετίας σε ισχύ και να είναι 
εφοδιασμένοι με δελτίο πιστοποίησης προπονητή 2022- 2023 που θα παραλαμβάνεται 
από την ΕΠΣΜ.  
4.Τα ερασιτεχνικά τμήματα Υποδομών  των Π.Α.Ε. που μετέχουν  στα πρωταθλήματα Υποδομών της 
Ε.Π.Σ.Μ., θα αγωνίζονται με το  δελτίο αθλητικής  ιδιότητας ερασιτέχνη αθλητή και την  κάρτα υγείας αυτών,   
και ανώτατο αριθμό ονοματοποιημένων ποδοσφαιριστών τριάντα ( 30 - ΡΟΣΤΕΡ), συμπεριλαμβανομένων και 
των αθλητών μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας, όπως προβλέπεται από το επόμενο εδάφιο της παρούσης 
παραγράφου . 
Σωματεία που συμμετέχουν με δύο τμήματα σε πρωτάθλημα της ιδίας κατηγορίας, ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ στη διοργανώτρια αρχή, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ) όπως αυτή ορίζεται στα σχετικά άρθρα του ΚΑΠ. 
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ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.  
5.  Η συμμετοχή αθλητή σε αγώνα, ο οποίος δεν κατέχει κάρτα υγείας αθλητή  ή δεν συμπεριλαμβάνεται στην 
κατάσταση δύναμης ποδοσφαιριστών του συγκεκριμένου τμήματος, θεωρείται ως αντικανονική συμμετοχή 
ποδοσφαιριστή και επισύρει την ποινή της απώλειας του αγώνα για την υπαίτια ομάδα [ άρθρο 23 παρ. 1 ε του Κ.Α.Π. 
Επαγγελματικών -  Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων] . 
6.   Αθλητής μικρότερης ηλικιακής  κατηγορίας δύναται να αγωνίζεται σε τμήμα μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας  
[ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ], εφόσον είναι κάτοχος δελτίου ΕΠΟ ή ταυτότητας αγωνιζόμενου αθλητή ΕΠΣΜ  
με την  επιφύλαξη των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων  
– Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την απώλεια του δεύτερου αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση 
αντικανονικής συμμετοχής {άρθρου 23  παρ. 1  ε του Κ.Α.Π }. 
 
ΑΡΘΡΟ  3ο :  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ   ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
   ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ  
 

1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κ-17, Κ-16 , Κ-15 , Κ-14, Κ-13 (11Χ11) 
 

α.  Στα Πρωταθλήματα  Κ-17, Κ-16, Κ-15, Κ-14 και Κ-13 (11Χ11)  συμμετέχουν  αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 
2006, 2007, 2008, 2009 και 2010 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ και νεότεροι, εξαιρουμένων των αντιστοίχων ερασιτεχνικών 
τμημάτων των ΠΑΕ, τα οποία δύνανται να συμμετέχουν με ανώτατο αριθμό δύναμης ποδοσφαιριστών 
τριάντα  (30), συμπεριλαμβανομένων και των αθλητών μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας οι οποίοι 
ονοματοποιούνται με κατάσταση δύναμης των ποδοσφαιριστών (ΡΟΣΤΕΡ), προ της έναρξης των 
πρωταθλημάτων.  
       β.  Στα πρωταθλήματα αυτά: 
1. οι ημεδαποί ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΜΟΝΟΝ  με δελτίο αθλητικής ιδιότητας Ε.Π.Ο. 
2. οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται με δελτίο αθλητικής ιδιότητος Ε.Π.Ο ή με ταυτότητα αγωνιζόμενου 
αθλητή ΕΠΣΜ μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης δελτίου αθλητικής  ιδιότητας Ε.Π.Ο. και  
3. Άπαντες οφείλουν να φέρουν κάρτα  υγείας ποδοσφαιριστών σε ισχύ. 
       γ.  Οι αγώνες των πρωταθλημάτων   θα ξεκινήσουν το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 για τις κατηγορίες Κ.17, 
Κ.16, Κ.15, Κ.14, Κ.13 (11Χ11) και προβλέπεται να  ολοκληρωθούν μέχρι την Κυριακή 14 Μαΐου 2023. 

Η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης της παραπάνω ημερομηνίας έναρξης εφόσον κρίνει ότι το 
επιβάλλουν ειδικοί λόγοι. 
      Οι  αγώνες θα διεξάγονται, κυρίως Σάββατο και  κατ’ εξαίρεση, Κυριακή, από ώρα 09.00 μέχρι 20.00. 
      Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών μπορεί να ορίσει τη διεξαγωγή αγώνα, κατ’ εξαίρεση, και άλλη μέρα ή   
ώρα, εφόσον κατά την  κρίση της συντρέχει βάσιμος λόγος αναβολής και  νέου ορισμού αυτού. 
  Η πρώτη φάση των πρωταθλημάτων θα γίνει σε δύο γύρους με γεωγραφικά κριτήρια. 
  Η τελική φάση θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή (16) δεκαέξι ή οκτώ (8) ομάδων, εφόσον οι όμιλοι της  κατηγορίας  ΔΕΝ 
υπερβαίνουν τους (3) τρείς  ομίλους, οι οποίες ( οι ομάδες) θα προκύψουν κατ’ απόλυτη αναλογία των ομίλων κάθε 
κατηγορίας  και θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους βαθμούς  στους αγώνες με τις ομάδες του ομίλου τους , 
εφαρμοζόμενης, (περιπτώσεως  συντρεχούσης ) της διατάξεως του άρθρου 20 παρ.10 του ΚΑΠ. 
Οι αγώνες της παρούσας φάσης μετά από κλήρωση θα είναι διπλοί με γηπεδότητα  και οι τελικοί αγώνες  θα 
διεξαχθούν μέχρι την Κυριακή 14-5-2023, εφόσον το επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα και τα επιδημιολογικά δεδομένα 
της Χώρας. 
 Σε αντίθεση περίπτωση οι αγώνες  μιας ή και όλων των φάσεων 16, 8, 4 ομάδων, μετά από κλήρωση, μπορούν να 
διεξαχθούν σε [αγώνες] ΝΟΚ ΑΟΥΤ, με πλεονέκτημα έδρας (ΜΟΝΟ στη φάση των 16 ομάδων ) για τους πρώτους της 
βαθμολογίας  όλων των ομίλων και χωρίς αυτές οι ομάδες να συναντηθούν μεταξύ τους  σε αγώνα πρόκρισης. 
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ (8) (ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΜΕ ΔΥΟ 
(2) ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΟ ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΚΤΩ (8). 
Στους διπλούς  αγώνες της τελικής φάσης ΔΕΝ θα ισχύσει το εκτός έδρας τέρμα, σε περίπτωση ισοπαλίας 
ΔΕΝ παίζεται παράταση και μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα εκτελούνται πέναλτι ( 5 πέντε 
ανά ομάδα κ.ο.κ ), προκειμένου ν΄ αναδειχθεί ο νικητής  της αναμέτρησης αυτής.  
Οι λοιπές ομάδες, εκτός της φάσης των 16, θα συνεχίσουν σε νέους ομίλους ώστε να διατηρηθεί η αγωνιστική τους 
δραστηριότητα.  
Επιπλέον ο πρωταθλητής της Ειδικής κατηγορίας (Κ17 ΕΙΔ, Κ16 ΕΙΔ., Κ15 ΕΙΔ., Κ14 ΕΙΔ.) θα αναμετρηθεί με τον 
αντίστοιχο πρωταθλητή της κατηγορίας (Κ17, Κ16, Κ15, Κ14) σε μονό αγώνα, για την ανάδειξη του 
«Υπερπρωταθλητή» της συγκεκριμένης ηλικίας. 
δ.  Σε κάθε ομάδα θα συμμετέχουν 11 ποδοσφαιριστές (11 Χ 11), οι αγώνες θα διεξάγονται σε κανονικών διαστάσεων 
γήπεδο εκτός από την Κ-13 11Χ11 που θα αγωνίζεται σε διαστάσεις γηπέδου 55 Χ 90μ.(όπου είναι εφικτό), με εστίες  
διαστάσεων 2,44 Χ 7,32 μ., η  διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημίχρονα των 40΄(για Κ.17, Κ.16, Κ.15) και των 35΄ 
(για Κ-14, Κ-13 (11Χ11) ) , με ενδιάμεση ανάπαυλα 10΄ και μέγεθος μπάλας No.. 5.  

- 3 – 



ε.  Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι είκοσι ( 20 ) ποδοσφαιριστές, στους οποίους 
δύναται να συμπεριλαμβάνονται μέχρι  πέντε  ( 5 ) αλλοδαποί.  
Επιτρέπονται πέντε (5) αλλαγές ποδοσφαιριστών για τις κατηγορίες Κ-17, Κ-16, Κ-15 και επτά (7) αλλαγές για 
τις κατηγορίες Κ-14, Κ-13,  ΣΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ.  
Όλες οι αλλαγές των εισερχομένων ποδοσφαιριστών γίνονται από τη μέση του γηπέδου. 
Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί  στον αγώνα (λόγος αντικανονικής 
συμμετοχής).   

2. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κ-17, Κ-16 , Κ-15 & Κ-14 
 
α.  Στα Ειδικά Πρωταθλήματα των κατηγοριών  Κ-17, Κ-16, Κ-15 και Κ-14 θα συμμετέχουν τμήματα των Π.Α.Ε., των 
ομάδων Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και τμήματα των ερασιτεχνικών σωματείων, κατά δήλωση τους. Η συγκρότηση των  
ομίλων θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη της Επιτροπής Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου, Πρωταθλημάτων Υποδομών και 
Γυναικείου ποδοσφαίρου.  
       Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2009  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, και 
νεότεροι, εξαιρουμένων των αντιστοίχων ερασιτεχνικών τμημάτων των ΠΑΕ, τα οποία δύνανται να 
συμμετέχουν με ανώτατο αριθμό δύναμης ποδοσφαιριστών τριάντα ( 30 ), συμπεριλαμβανομένων και των 
αθλητών μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας οι οποίοι ονοματοποιούνται με  κατάσταση δύναμης των 
ποδοσφαιριστών (ΡΟΣΤΕΡ), προ της έναρξης των πρωταθλημάτων.  
β. Η διοργάνωση των ειδικών πρωταθλημάτων θα πραγματοποιηθεί υπό τον όρο της συγκρότησης ομίλου ή 
ομίλων, με ελάχιστο αριθμό οκτώ (8) ομάδων. 
γ. Οι αγώνες των πρωταθλημάτων θα ξεκινήσουν το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 και προβλέπεται να  
ολοκληρωθούν μέχρι την Κυριακή 14 Μαΐου 2023. 
Η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης της παραπάνω ημερομηνίας έναρξης εφόσον κρίνει ότι το 
επιβάλλουν ειδικοί λόγοι. 
δ . Οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής των αγώνων της παρούσης παραγράφου προβλέπονται από τα 
αντίστοιχα πρωταθλήματα της προηγουμένης παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.  
Η τελική φάση θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή (4) τεσσάρων ομάδων με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή στον 
όμιλο τους  (αν είναι ένας) ή των (2) δύο πρώτων ομάδων με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή  στον όμιλο τους  
( αν είναι δύο όμιλοι) , οι οποίες  α) στη περίπτωση του ενός ομίλου θα συναντηθούν (σε γήπεδο που θα ορίσει η 
ΕΠΣΜ) σε αγώνες ο 1ος  με τον  4ο  και ο 2ος  με τον 3ο και οι νικητές θα αποτελέσουν το ζευγάρι  του μεγάλου τελικού, 
οι δε ηττημένοι το ζευγάρι του μικρού τελικού και β) Στην περίπτωση των (2) δύο ομίλων θα συναντηθούν (σε γήπεδο 
που θα ορίσει η ΕΠΣΜ) σε αγώνες ο 1ος του 1ου ομίλου με τον 2ο του 2ου ομίλου και ο 1ος του 2ου ομίλου με τον 2ο  του 
1ου ομίλου.  Οι δε νικητές θα αποτελέσουν το ζευγάρι του μεγάλου τελικού και οι ηττημένοι το ζευγάρι του μικρού 
τελικού, (οι τελικοί αγώνες  θα ολοκληρωθούν έως την 14-5-2023)  
Επιπλέον, ο πρωταθλητής της Ειδικής κατηγορίας (Κ17 ΕΙΔ, Κ16 ΕΙΔ., Κ15 ΕΙΔ., Κ14 ΕΙΔ.) θα αναμετρηθεί με τον 
αντίστοιχο πρωταθλητή της κατηγορίας (Κ17, Κ16, Κ15, Κ14)σε μονό αγώνα, για την ανάδειξη του 
«Υπερπρωταθλητή» της συγκεκριμένης ηλικίας. 
 

3. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  Κ-13 (9Χ9), Κ-12 (9Χ9)και Κ-11 (9 Χ 9 ),  
 
α.  Στα πρωταθλήματα Κ-13 (9Χ9), Κ-12 (9Χ9) και Κ-11(9Χ9) θα  συμμετέχουν αθλητές, γεννημένοι τα έτη 2010,2011 
και 2012 και αθλήτριες με ηλικιακή διαφορά έως ένα έτος μεγαλύτερο αντίστοιχα και νεότεροι/ες. 
β.  Στο πρωτάθλημα Κ-13 (9Χ9) όλοι οι ποδοσφαιριστές  θα αγωνίζονται μόνο με δελτίο αθλητικής  ιδιότητας Ε.Π.Ο. 
και κατ’ εξαίρεση οι αλλοδαποί με ταυτότητα αγωνιζόμενου αθλητή  μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης 
δελτίου αθλητικής  ιδιότητας Ε.Π.Ο. Σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες (Κ-12 (9Χ9) και Κ11 (9Χ9) όλοι οι αθλητές/τριες 
θα αγωνίζονται με ταυτότητα αγωνιζόμενου αθλητή ΕΠΣΜ, εκτός εάν έχουν εκδώσει δελτίο αθλητικής  ιδιότητας 
Ε.Π.Ο.   
Άπαντες οφείλουν να φέρουν κάρτα  υγείας ποδοσφαιριστών σε ισχύ.  
γ.  Οι αγώνες των πρωταθλημάτων αυτών θα ξεκινήσουν τo Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 και προβλέπεται να  
ολοκληρωθούν μέχρι την Κυριακή 21 Μαΐου 2023. 
Η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης της παραπάνω ημερομηνίας έναρξης εφόσον κρίνει ότι το 
επιβάλλουν ειδικοί λόγοι. 
      Οι αγώνες  θα διεξάγονται Σάββατο η Κυριακή από ώρα 09.00 μέχρι 20.00 σε αθλητικά κέντρα ή γήπεδα που θα 
επιλέξει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών. 
      Οι ομάδες θα χωριστούν σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια και ο  αριθμός των ομίλων με τις ομάδες που  θα 
συμπεριληφθούν σ’ αυτούς θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, μετά  την 
ολοκλήρωση της κατάθεσης των δηλώσεων συμμετοχής. 
Οι φάσεις διεξαγωγής των πρωταθλημάτων θα ανακοινωθούν με νεότερη συμπληρωματική προκήρυξη. 
δ.  Οι αγώνες θα διεξάγονται με τη παρουσία διαιτητή, με απώτερο στόχο τη διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα 
με τους κανόνες και τους κανονισμούς του δίκαιου παιχνιδιού. 
ε.  Σε κάθε ομάδα θα συμμετέχουν 9 ποδοσφαιριστές (8+1 τ/φ), οι αγώνες θα διεξάγονται σε  γήπεδο διαστάσεων  
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(50Χ70) για Κ-13 και (45 Χ 60μ.) για Κ-12 , Κ-11 με εστίες διαστάσεων 2 Χ 5 μ. , η διάρκεια  αυτών  θα είναι δύο 
ημίχρονα των 35΄ λεπτών για Κ-13 και 30΄ λεπτών για Κ -12 και Κ-11 με ανάπαυλα 10΄ λεπτών  και μέγεθος  μπάλας 
Νο-5 για Κ-13 και Νο-4 για Κ-12, Κ-11. 
στ. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι και δεκαοχτώ ( 18 )ποδοσφαιριστές/τριες ,  
στους οποίους δύναται να συμπεριλαμβάνονται μέχρι πέντε ( 5 )  αλλοδαποί. 
ζ. Επιτρέπονται εννέα ( 9 ) αλλαγές  ποδοσφαιριστών/τριών καθ’ όλη τη διάρκεια  του αγώνα, όταν το παιχνίδι 
δεν είναι σε ροή [έχει σταματήσει].  
Όλες οι αλλαγές των εισερχομένων ποδοσφαιριστών γίνονται από τη μέση του γηπέδου. 
η.  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  κόκκινες ή κίτρινες κάρτες, 
     ΥΠΑΡΧΟΥΝ  χτυπήματα πέναλτι  8 μέτρα από το κέντρο της γραμμής τέρματος 
     ΙΣΧΥΕΙ ο κανόνας του  οφσάιντ 
     ΤΟ ΠΛΑΓΙΟ ΑΟΥΤ εκτελείται με τα χέρια. 
      Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε 3 ζώνες με δύο γραμμές ανάπτυξης παιχνιδιού ( ή γραμμές 
υποχώρησης) για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του παιχνιδιού από τον τερματοφύλακα. Όταν η ομάδα ξεκινά 
την επίθεση από τον τερματοφύλακα, οι παίκτες του αντιπάλου πρέπει να στέκονται πίσω από τη γραμμή και 
να πιέζουν τον αντίπαλο μόνο όταν η μπάλα περάσει πέρα από αυτή τη γραμμή. 
     Σε συνθήκες κανονικού παιχνιδιού οι παίκτες πιέζονται κανονικά σε κάθε ζώνη του γηπέδου. 
     Ένα τέρμα δεν καταμετράται με απευθείας χτύπημα της μπάλας με την έναρξη του παιχνιδιού. 
     Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι άμεσα και κάθε αντίπαλος παίκτης θα πρέπει να είναι σε απόσταση 
πέντε (5) μέτρων από το σημείο που γίνεται το ελεύθερο χτύπημα. 
     Αν η  μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή του τέρματος, τότε η επαναφορά της 
μπάλας γίνεται με ελεύθερο χτύπημα, με την μπάλα να τοποθετείται τρία μέτρα από την εστία και με το 
χτύπημα της μπάλας προς τα εμπρός. 
     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).  
Αν παρόλο αυτά κάτι τέτοιο συμβεί (η μπάλα περάσει τη μεσαία γραμμή) τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη 
ομάδα, η οποία επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο χτύπημα από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή 
του κέντρου. 
    Δεν επιτρέπεται η έναρξη ή η συνέχιση αγώνα, εφόσον οποιαδήποτε ομάδα έχει ή μείνει με λιγότερους 
από επτά  (7) ποδοσφαιριστές/τριές. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ τα αποτελέσματα των αγώνων. 
 

4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Κ-10  ΚΑΙ  Κ-9 (7 X 7) 
 

α. Στα  πρωταθλήματα  Κ-10 και Κ-9 θα  συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες  γεννημένοι τα έτη  2013, 2014 
αντίστοιχα και νεότεροι/ες. 
β.  Στα  πρωταθλήματα αυτά οι ποδοσφαιριστές/στριες θα αγωνίζονται  
1.  Για την Κ-10 οι ημεδαποί και αλλοδαποί με ταυτότητα αγωνιζόμενου αθλητή ΕΠΣΜ και   
2. Για την Κ-9 οι ημεδαποί με πιστοποιητικό γέννησης και φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης (τελευταίο έτος), 
θεωρημένο από Δημοτική Αρχή (ως προς την ταυτοπροσωπία) και οι αλλοδαποί με φωτοτυπία του Διαβατηρίου και 
της αδείας παραμονής – διαμονής στη Χώρα.  
Άπαντες οφείλουν να φέρουν κάρτα  υγείας ποδοσφαιριστών σε ισχύ. 
      Οι αγώνες των πρωταθλημάτων αυτών θα ξεκινήσουν το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 και προβλέπεται να  
ολοκληρωθούν μέχρι την Κυριακή 21 Μαΐου 2023. 
Η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης της παραπάνω ημερομηνίας έναρξης εφόσον κρίνει ότι το 
επιβάλλουν ειδικοί λόγοι. 
      Οι αγώνες  θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή σε ιδιωτικά αθλητικά κέντρα ή γήπεδα που θα επιλέξει η 
Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών. 
       Οι φάσεις διεξαγωγής των πρωταθλημάτων θα ανακοινωθούν με νεότερη συμπληρωματική προκήρυξη. 
δ.  Χρέη διαιτητή θα εκτελούν οι προπονητές των ομάδων, με σημαντικότερο  σκοπό  τη διεξαγωγή του 
αγώνα σύμφωνα με το  πνεύμα  του <<ευ αγωνίζεσθαι>>. 
ε.  Η κάθε ομάδα θα αγωνίζεται με επτά ( 7 ) ποδοσφαιριστές ( 6 + 1 τ/φ ) και ο αγώνας θα διεξάγεται σε γήπεδο 
30 – 35μ. Χ 45 - 50μ. με εστίες διαστάσεων 2 Χ 3μ , σε  δύο ημίχρονα διάρκειας 30΄ το καθένα με ενδιάμεση 
ανάπαυλα 10΄ και  μέγεθος μπάλας Νο- 4 . 
ζ.  Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δέκα (10 ) αθλητές/τριες, από τους οποίους οι τρεις (3) ή 
περισσότεροι/ες  θα είναι αλλαγές. 
 Αλλαγές μπορούν να γίνονται χωρίς αριθμητικό περιορισμό και πραγματοποιούνται στη μέση του γηπέδου.  
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΙΚΤΗΣ Όταν η διαφορά τερμάτων φθάνει πάνω από τα τέσσερα (4) τέρματα, η ομάδα που 
υπολείπεται στα τέρματα χρησιμοποιεί ένα (1) επιπλέον παίκτη και όταν η διαφορά τερμάτων πέσει κάτω 
των τεσσάρων (4), ο επιπλέον παίκτης βγαίνει εκτός αγώνος και συνεχίζεται με τη προβλεπόμενη αριθμητική                                                             
σχέση.   
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Ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας δίνεται όταν: 
 ΄Ενας παίκτης χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη για να αντιμετωπίσει ένα αντίπαλο παίκτη 
 Κρατά ή σπρώχνει ένα αντίπαλο παίκτη 
 Πιάνει τη μπάλα σκόπιμα με τα χέρια, εκτός από τον τερματοφύλακα 
 Κάνει οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους άλλους παίκτες. 

η.   ΔΕΝ ισχύουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες,  
      ΥΠΑΡΧΟΥΝ  χτυπήματα πέναλτι 6 μέτρα από το κέντρο της γραμμής τέρματος  
      ΔΕΝ  ισχύει το οφ σάϊντ 
      ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 
      Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε 3 ζώνες με δύο γραμμές ανάπτυξης παιχνιδιού (ή  γραμμές 
υποχώρησης) για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του παιχνιδιού από τον τερματοφύλακα. Όταν η ομάδα ξεκινά  
την επίθεση από τον τερματοφύλακα, οι παίκτες του αντιπάλου πρέπει να στέκονται πίσω από τη γραμμή και 
να πιέζουν τον αντίπαλο μόνο όταν η μπάλα περάσει πέρα από αυτή τη γραμμή. 
      Σε συνθήκες κανονικού παιχνιδιού οι παίκτες πιέζονται κανονικά σε κάθε ζώνη του γηπέδου.  
      Ένα τέρμα δεν καταμετράται με απευθείας χτύπημα της μπάλας με την έναρξη του παιχνιδιού.  
      Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι άμεσα και κάθε αντίπαλος παίκτης θα πρέπει να είναι σε απόσταση 
πέντε (5) μέτρων από το σημείο που γίνεται το ελεύθερο χτύπημα. 
      Αν η μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή του τέρματος, τότε η επαναφορά της 
μπάλας γίνεται με ελεύθερο χτύπημα με τη μπάλα να τοποθετείται ένα μέτρο από την εστία και η αντίπαλη 
ομάδα τοποθετείται πίσω από τη γραμμή πίεσης . Η αντίπαλη ομάδα μπορεί να εισέλθει εντός της γραμμής 
πίεσης μόνον όταν ένας παίκτης υποδεχτεί τη  μπάλα από τον τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας δεν 
επιτρέπεται να περάσει τη μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή (γραμμή κέντρου) από ελεύθερο χτύπημα . Αν κάτι  
τέτοιο συμβεί τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα η οποία επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο 
χτύπημα από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του κέντρου. 
     Το πλάγιο άουτ εκτελείται με τα χέρια. 
 

5. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ-8 , Κ-7 ( 5X 5) 
 
α.  Στα πρωταθλήματα Κ-8 και Κ-7 θα  συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες γεννημένοι τα έτη 2015, 2016 αντίστοιχα 
και    νεότεροι/ες. 
β.  Στα πρωταθλήματα αυτά οι ποδοσφαιριστές/ ποδοσφαιρίστριες  θα αγωνίζονται : 
1.   Οι ημεδαποί  με πιστοποιητικό γέννησης και φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης (τελευταίο έτος)  θεωρημένη από 
τη Δημοτική Αρχή (ως προς την ταυτοπροσωπία),  
2.  Οι αλλοδαποί με φωτοτυπία του Διαβατηρίου και της αδείας παραμονής-διαμονής στη Χώρα. 
 Άπαντες οφείλουν να φέρουν κάρτα  υγείας ποδοσφαιριστών σε ισχύ. 
    Οι αγώνες  θα ξεκινήσουν το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 και προβλέπεται να  ολοκληρωθούν μέχρι την Κυριακή 
21 Μαΐου 2023. 
Η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης της παραπάνω ημερομηνίας έναρξης εφόσον κρίνει ότι το 
επιβάλλουν ειδικοί λόγοι. 
Οι αγώνες  θα διεξάγονται  Σάββατο και Κυριακή σε ιδιωτικά αθλητικά κέντρα ή γήπεδα που θα επιλέξει η Επιτροπή 
Πρωταθλημάτων Υποδομών. 
δ. Χρέη διαιτητή εκτελούν οι προπονητές των ομάδων, με σημαντικότερο σκοπό τη διεξαγωγή του αγώνα 
σύμφωνα με το πνεύμα του <<ευ αγωνίζεσθαι>>..  
ε.  Η κάθε ομάδα θα αγωνίζεται με πέντε ( 5 ) ποδοσφαιριστές ( 4 + 1 τ/φ )  και ο αγώνας θα διεξάγεται σε γήπεδο 
20 – 25μ. Χ 30 - 35μ. με εστίες διαστάσεων 2 Χ 3μ , σε  δύο ημίχρονα διάρκειας 25΄ (για το Κ-8) και 20’ (για το Κ-7) το 
καθένα με ενδιάμεση ανάπαυλα 10΄ και  μέγεθος μπάλας Νο- 3 . 
ζ. Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον επτά (7) αθλητές, από τους οποίους οι δύο (2) ή 
περισσότεροι  θα είναι αλλαγές. 
    Αλλαγές μπορούν να γίνονται χωρίς αριθμητικό περιορισμό και πραγματοποιούνται στη μέση του γηπέδου. 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΙΚΤΗΣ Όταν η διαφορά τερμάτων φθάνει πάνω από τα τέσσερα (4) τέρματα, η ομάδα που 
υπολείπεται στα τέρματα χρησιμοποιεί ένα (1) επιπλέον παίκτη και όταν η διαφορά τερμάτων πέσει κάτω 
των τεσσάρων (4), ο επιπλέον παίκτης βγαίνει εκτός αγώνος, και συνεχίζεται με την προβλεπόμενη 
αριθμητική σχέση.   
Ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας δίνεται όταν: 

 ΄Ενας παίκτης χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη για να αντιμετωπίσει ένα αντίπαλο παίκτη 
 Κρατά ή σπρώχνει ένα αντίπαλο παίκτη 
 Πιάνει τη μπάλα σκόπιμα με τα χέρια, εκτός από τον τερματοφύλακα 
 Κάνει οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους άλλους παίκτες. 

η.  ΔΕΝ ισχύουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες,  
     ΔΕΝ υπάρχουν κτυπήματα πέναλτι,  
     ΔΕΝ  ισχύει το οφ σάιντ 
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Ένα τέρμα δεν καταμετράται με απευθείας χτύπημα της μπάλας με την έναρξη του παιχνιδιού. 
     Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι άμεσα και κάθε αντίπαλος παίκτης θα πρέπει να είναι σε απόσταση 
πέντε (5) μέτρων από το σημείο που γίνεται το ελεύθερο χτύπημα. 
Το πλάγιο άουτ εκτελείται με τα χέρια και 
ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 

6. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Κ-6 (3X3 / 4Χ4 χωρίς τερματοφύλακες)) 
 

α.  Στο πρωτάθλημα Κ-6 θα  συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες γεννημένοι το έτος 2017 και νεότεροι/ες . 
β.  Στο πρωτάθλημα αυτό οι ποδοσφαιριστές/τριες θα αγωνίζονται: 
1.  Οι ημεδαποί  με πιστοποιητικό γέννησης και φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης (τελευταίο έτος) θεωρημένη από τη 
Δημοτική Αρχή (ως προς την ταυτοπροσωπία). 
2.   Οι αλλοδαποί με φωτοτυπία του Διαβατηρίου και της αδείας παραμονής-διαμονής στη Χώρα. 
Άπαντες οφείλουν να φέρουν κάρτα  υγείας ποδοσφαιριστών σε ισχύ. 
      Οι αγώνες  θα ξεκινήσουν το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 και προβλέπεται να  ολοκληρωθούν μέχρι την Κυριακή 
21 Μαΐου 2023. 
Η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης της παραπάνω ημερομηνίας έναρξης εφόσον κρίνει ότι το 
επιβάλλουν ειδικοί λόγοι. 
Οι αγώνες  θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή σε ιδιωτικά αθλητικά κέντρα ή γήπεδα που θα επιλέξει η  
Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών. 
δ.  Χρέη διαιτητή εκτελούν οι προπονητές των ομάδων, με σημαντικότερο σκοπό τη διεξαγωγή του αγώνα 
σύμφωνα με το πνεύμα του <<ευ αγωνίζεσθαι>>..  
ε. Η κάθε ομάδα θα αγωνίζεται με τρείς ( 3 ) ή τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές εντός αγωνιστικού χώρου (χωρίς 
τερματοφύλακα) και  ο αγώνας θα διεξάγεται σε γήπεδο 10 Χ 15μ. (για 3Χ3) και 12 Χ 20μ (για 4Χ4), με εστίες 
διαστάσεων 0,75 – 1μ. Χ 1.2 - 1,5μ. , σε  δύο ημίχρονα διάρκειας 15΄ το καθένα με ενδιάμεση ανάπαυλα 10΄ και  
μέγεθος μπάλας Νο- 3  
ζ.  Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) ή έξι (6) αθλητές (ανάλογα αν το παιχνίδι 
διεξάγεται με αριθμητική σχέση 3Χ3 ή 4Χ4) , από τους οποίους οι δύο (2) ή περισσότεροι θα είναι αλλαγές. Αλλαγές 
μπορούν να γίνονται συνέχεια χωρίς όριο και πραγματοποιούνται στη μέση του γηπέδου.  
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΙΚΤΗΣ Όταν η διαφορά τερμάτων φθάνει πάνω από τα τέσσερα (4) τέρματα, η ομάδα που 
υπολείπεται στα τέρματα χρησιμοποιεί ένα (1) επιπλέον παίκτη και όταν η διαφορά τερμάτων πέσει κάτω 
των τεσσάρων (4), ο επιπλέον παίκτης βγαίνει εκτός αγώνος, και συνεχίζεται με τη προβλεπόμενη 
αριθμητική σχέση.   
Ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας δίνεται όταν: 

 ΄Ενας παίκτης χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη για να αντιμετωπίσει ένα αντίπαλο παίκτη 
 Κρατά ή σπρώχνει ένα αντίπαλο παίκτη 
 Πιάνει τη μπάλα σκόπιμα με τα χέρια 
 Κάνει οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τους άλλους παίκτες 

η.  ΔΕΝ υπάρχουν τερματοφύλακες 
     ΔΕΝ ισχύουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες,  
     ΔΕΝ υπάρχουν κτυπήματα πέναλτι, 
     ΔΕΝ  ισχύει το οφ σάιντ 
     ΔΕΝ υπάρχουν χτυπήματα κόρνερ 
     Στο πλάγιο άουτ η επαναφορά γίνεται με τα πόδια και όχι με τα χέρια 
     ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 

 
7. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Κ-16 ΝΕΑΝΙΔΩΝ  

α.  Στο Πρωτάθλημα Κ-16 ΝΕΑΝΙΔΩΝ  συμμετέχουν  αθλήτριες  που γεννήθηκαν το έτος 2006 και νεότερες και  
δύνανται να συμμετέχουν, στην αρχική ενδεκάδα, μέχρι δύο ( 2 ) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ αθλήτριες γεννημένες 
το 2005, που επιτρέπεται να αντικαθίστανται με συνομήλικες  συναθλήτριες τους. 
β.  Στο Γυναικείο Πρωτάθλημα οι ημεδαπές και αλλοδαπές αθλήτριες θα αγωνίζονται  με δελτίο αθλητικής ιδιότητας 
Ε.Π.Ο ή με ταυτότητα αγωνιζόμενης  αθλήτριας  ΕΠΣΜ μαζί με την  κάρτα  υγείας ποδοσφαιριστριών σε ισχύ.  
γ.  Οι αγώνες  θα ξεκινήσουν το  Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και προβλέπεται να  ολοκληρωθούν μέχρι την 
Κυριακή 14 Μαΐου 2023. 
Η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης της παραπάνω ημερομηνίας έναρξης εφόσον κρίνει ότι το 
επιβάλλουν ειδικοί λόγοι. 
Οι  αγώνες θα διεξάγονται  Σάββατο και, κατ΄ εξαίρεση  Κυριακή  από ώρα 09.00 μέχρι 18.00. 
       Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών μπορεί να ορίσει τη διεξαγωγή αγώνα  κατ΄ εξαίρεση σ΄ άλλη μέρα και  
ώρα, εφόσον κατά την κρίση της συντρέχει βάσιμος λόγος αναβολής και   νέου ορισμού αυτού. 
      Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο η τρείς γύρους ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων. 
Η τελική φάση θα διεξαχθεί {εφόσον ο αριθμός των ομάδων στο πρωτάθλημα υπερβαίνει τις έξι (6)}με τη συμμετοχή  

- 7 – 



(4) τεσσάρων ομάδων με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή στον όμιλο τους, οι οποίες  θα συναντηθούν (σε  
γήπεδο που θα ορίσει η ΕΠΣΜ) σε αγώνες ο 1ος  με τον  4ο  και ο 2ος  με τον 3ο και οι νικητές θα αποτελέσουν το 
ζευγάρι  του μεγάλου τελικού, οι δε ηττημένοι το ζευγάρι του μικρού τελικού (οι τελικοί αγώνες  θα ολοκληρωθούν έως 
14-5-2023). 
δ.  Σε κάθε ομάδα θα συμμετέχουν 11 αθλήτριες (11 Χ 11), οι αγώνες θα διεξάγονται σε κανονικών διαστάσεων 
γήπεδο με εστίες διαστάσεων 2,44 Χ 7,32 μ., η  διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημίχρονα των 35΄  με ενδιάμεση 
ανάπαυλα 10΄ και μέγεθος μπάλας Νο- 5.  
ε.   Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι είκοσι (20 ) αθλήτριες, στις οποίες δύναται να 
συμπεριλαμβάνοντα μέχρι  ΠΕΝΤΕ ( 5 ) αλλοδαπές.  
Επιτρέπονται επτά  ( 7 ) αλλαγές αθλητριών, ΣΕ ( 3 ) ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ.  
΄Ολες οι αλλαγές των εισερχομένων ποδοσφαιριστριών γίνονται από τη μέση του γηπέδου.   
Αθλήτρια  που αντικαθίσταται δεν δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί  στον αγώνα (λόγος αντικανονικής συμμετοχής). 
 

8. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Κ-13 9Χ9 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

α.  Στο Πρωτάθλημα Κ-13 9Χ9 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  συμμετέχουν  αθλήτριες  που γεννήθηκαν το έτος 2009 και νεότερες . 
β.  Στο Γυναικείο Πρωτάθλημα οι ημεδαπές και αλλοδαπές αθλήτριες θα αγωνίζονται  με δελτίο αθλητικής ιδιότητας  
Ε.Π.Ο ή με ταυτότητα αγωνιζόμενης  αθλήτριας  ΕΠΣΜ μαζί με την  κάρτα  υγείας ποδοσφαιριστριών σε ισχύ. 
γ.  Οι αγώνες  θα ξεκινήσουν το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι την 
Κυριακή 14 Μαΐου 2023. 
Η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης της παραπάνω ημερομηνίας έναρξης εφόσον κρίνει ότι το 
επιβάλλουν ειδικοί λόγοι. 
Οι αγώνες  θα διεξάγονται Σάββατο και κατ’ εξαίρεση Κυριακή σε ιδιωτικά αθλητικά κέντρα ή γήπεδα που θα επιλέξει η 
Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών. 
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο η τρείς γύρους ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων. 
Η τελική φάση θα διεξαχθεί {εφόσον ο αριθμός των ομάδων στο πρωτάθλημα υπερβαίνει τις έξι (6)}με τη συμμετοχή 
(4) τεσσάρων ομάδων με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή στον όμιλο τους  , οι οποίες  θα συναντηθούν (σε 
γήπεδο που θα ορίσει η ΕΠΣΜ) σε αγώνες ο 1ος  με τον  4ο  και ο 2ος  με τον 3ο και οι νικητές θα αποτελέσουν το 
ζευγάρι  του μεγάλου τελικού, οι δε ηττημένοι το ζευγάρι του μικρού τελικού (οι τελικοί αγώνες  θα ολοκληρωθούν έως 
14-5-2023). 
δ.  Οι αγώνες θα διεξάγονται με τη παρουσία διαιτητή, με απώτερο στόχο τη διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα 
με τους κανόνες και τους κανονισμούς του δίκαιου παιχνιδιού. 
ε.  Σε κάθε ομάδα θα συμμετέχουν 9 ποδοσφαιρίστριες  (8+1 τ/φ), οι αγώνες θα διεξάγονται σε  γήπεδο διαστάσεων 
50Χ70  με εστίες διαστάσεων 2 Χ 5 μ. , η διάρκεια  αυτών  θα είναι δύο ημίχρονα των 35΄ λεπτών με ανάπαυλα 10΄ 
λεπτών  και μέγεθος  μπάλας Νο-5 . 
στ. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο φύλλο αγώνα μέχρι και δεκαοχτώ ( 18 )ποδοσφαιρίστριες ,  στις 
οποίες δύναται να συμπεριλαμβάνονται μέχρι πέντε ( 5 )  αλλοδαπές. 
ζ.  Επιτρέπονται εννέα ( 9 ) αλλαγές  ποδοσφαιριστριών καθ’ όλη τη διάρκεια  του αγώνα, όταν το παιχνίδι δεν 
είναι σε ροή [έχει σταματήσει].  
Όλες οι αλλαγές των εισερχομένων ποδοσφαιριστριών γίνονται από τη μέση του γηπέδου. 
η.  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  κόκκινες ή κίτρινες κάρτες, 
      ΥΠΑΡΧΟΥΝ  χτυπήματα πέναλτι  8 μέτρα από το κέντρο της γραμμής τέρματος 
      ΙΣΧΥΕΙ ο κανόνας του  οφσάιντ 
      ΤΟ ΠΛΑΓΙΟ ΑΟΥΤ εκτελείται με τα χέρια. 
 
      Ο αγωνιστικός χώρος  χωρίζεται σε 3 ζώνες με δύο γραμμές ανάπτυξης παιχνιδιού ( ή γραμμές 
υποχώρησης) για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του παιχνιδιού από την τερματοφύλακα. Όταν η ομάδα ξεκινά 
την επίθεση από την τερματοφύλακα, οι παίκτριες του αντιπάλου πρέπει να στέκονται πίσω από τη γραμμή 
και να πιέζουν τον αντίπαλο μόνο όταν η μπάλα περάσει πέρα από αυτή τη γραμμή. 
     Σε συνθήκες κανονικού παιχνιδιού οι παίκτριες πιέζονται κανονικά σε κάθε ζώνη του γηπέδου. 
     Ένα τέρμα δεν καταμετράται με απευθείας χτύπημα της μπάλας με την έναρξη του παιχνιδιού. 
     Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι άμεσα και κάθε αντίπαλη παίκτρια θα πρέπει να είναι σε απόσταση 
πέντε (5) μέτρων από το σημείο που γίνεται το ελεύθερο χτύπημα. 
     Αν η  μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη γραμμή του τέρματος, τότε η επαναφορά της 
μπάλας γίνεται με ελεύθερο χτύπημα, με την μπάλα να τοποθετείται τρία μέτρα από την εστία και με το 
χτύπημα της μπάλας προς τα εμπρός. 
Η τερματοφύλακας ή μία παίκτρια 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).  
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Αν παρόλο αυτά κάτι τέτοιο συμβεί (η μπάλα περάσει τη μεσαία γραμμή) τότε η μπάλα δίνεται στην αντίπαλη 
ομάδα, η οποία επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο χτύπημα από το σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή 
του κέντρου. 
    Δεν επιτρέπεται η έναρξη ή η συνέχιση αγώνα, εφόσον οποιαδήποτε ομάδα έχει ή μείνει με λιγότερες από  
επτά  (7) ποδοσφαιρίστριες. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ τα αποτελέσματα των αγώνων. 
 

9. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  Κ- 12  (7Χ7) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

α.   Στο Γυναικείο Πρωτάθλημα Κ-12  συμμετέχουν αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2011 και νεότερες . 
β.  Στο Γυναικείο Πρωτάθλημα οι ημεδαπές και αλλοδαπές αθλήτριες θα αγωνίζονται  με δελτίο αθλητικής ιδιότητας 
Ε.Π.Ο ή με ταυτότητα αγωνιζόμενης  αθλήτριας  ΕΠΣΜ μαζί με την  κάρτα  υγείας ποδοσφαιριστριών σε ισχύ. 
γ.  Οι αγώνες  θα ξεκινήσουν το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι την 
Κυριακή 14 Μαΐου 2023. 
Η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης της παραπάνω ημερομηνίας έναρξης εφόσον κρίνει ότι το 
επιβάλλουν ειδικοί λόγοι. 
      Οι αγώνες  θα διεξάγονται Σάββατο και κατ’ εξαίρεση Κυριακή σε ιδιωτικά αθλητικά κέντρα ή γήπεδα που θα 
επιλέξει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών. 
Η τελική φάση θα διεξαχθεί {εφόσον ο αριθμός των ομάδων στο πρωτάθλημα υπερβαίνει τις έξι (6)} με τη συμμετοχή 
(4) τεσσάρων ομάδων με τη καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή στον όμιλο τους  , οι οποίες  θα συναντηθούν (σε 
γήπεδο που θα ορίσει η ΕΠΣΜ) σε αγώνες ο 1ος  με τον  4ο  και ο 2ος  με τον 3ο και οι νικητές θα αποτελέσουν το 
ζευγάρι  του μεγάλου τελικού, οι δε ηττημένοι το ζευγάρι του μικρού τελικού. (οι τελικοί αγώνες  θα ολοκληρωθούν έως 
14-5-2023)  
δ.  Χρέη διαιτητή εκτελούν οι προπονητές των ομάδων, με σημαντικότερο σκοπό τη διεξαγωγή του αγώνα 
σύμφωνα με το πνεύμα του <<ευ αγωνίζεσθαι>>.  
ε.  Η κάθε ομάδα θα αγωνίζεται με επτά ( 7 ) ποδοσφαιρίστριες ( 6 + 1 τ/φ ), οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδο 
διαστάσεων 30 - 35μ χ 45 – 50μ.., με εστίες  διαστάσεων  2 Χ 3 μ. σε δύο ημίχρονα διάρκειας 25΄ το καθένα με 
ενδιάμεση ανάπαυλα 10΄ και μέγεθος μπάλας Νο. 4. 
ζ.  Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δέκα (10 ) αθλήτριες, από τις οποίες οι τρεις (3) ή 
περισσότερες  θα είναι αλλαγές. 
    Αλλαγές μπορούν να γίνονται χωρίς αριθμητικό περιορισμό και πραγματοποιούνται στη μέση του γηπέδου.  
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΙΚΤΡΙΑ Όταν η διαφορά τερμάτων φθάνει πάνω από τα τέσσερα (4) τέρματα, η ομάδα που 
υπολείπεται στα τέρματα χρησιμοποιεί μία  (1) επιπλέον παίκτρια και όταν η διαφορά τερμάτων πέσει κάτω 
των τεσσάρων (4), η επιπλέον παίκτρια βγαίνει εκτός αγώνος, και συνεχίζεται με τη προβλεπόμενη 
αριθμητική σχέση.   
    Ένα ελεύθερο χτύπημα της μπάλας δίνεται όταν: 

 Μία παίκτρια χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη για να αντιμετωπίσει μία αντίπαλη παίκτρια 
 Κρατά ή σπρώχνει μία αντίπαλη παίκτρια 
 Πιάνει τη μπάλα σκόπιμα με τα χέρια, εκτός από την τερματοφύλακα 
 Κάνει οτιδήποτε θεωρηθεί επικίνδυνο για τις άλλες παίκτριες 

η.  ΔΕΝ ισχύουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες,  
     ΥΠΑΡΧΟΥΝ  χτυπήματα πέναλτι 6 μέτρα από το κέντρο της γραμμής τέρματος  
     ΔΕΝ  ισχύει το οφ σάιντ 
Το πλάγιο άουτ εκτελείται με τα χέρια. 
Ένα τέρμα δεν καταμετράται με απευθείας χτύπημα της μπάλας με την έναρξη του παιχνιδιού. 
 Όλα τα ελεύθερα χτυπήματα είναι άμεσα και κάθε αντίπαλη παίκτρια θα πρέπει να είναι σε απόσταση  
πέντε (5) μέτρων από το σημείο που γίνεται το ελεύθερο χτύπημα. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ τα αποτελέσματα των αγώνων. 

 
ΑΡΘΡΟ  4Ο  : ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
 
1.  Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες της ομάδας που ανήκει, πριν παρέλθει χρονικό 
διάστημα 24 ωρών από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να 
συμπληρώνεται πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του 
δεύτερου αγώνα, σε περίπτωση υποβολής ένστασης αντικανονικής συμμετοχής (άρθρο 23 παρ. 1 περ. ε’ και άρθρο 
19 παρ. 2 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων) . 
2.  Ποδοσφαιριστές που έχουν πρόβλημα οράσεως, υποχρεούνται να φέρουν στους αγώνες ειδικά γυαλιά, αλλιώς η 
συμμετοχή τους δεν θα επιτρέπεται και ο αγώνας δεν θα διεξάγεται με υπαιτιότητα του σωματείου στο οποίο ανήκει ο 
αθλητής, κατ’ άρθρο 21 του ΚΑΠ . 
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ΑΡΘΡΟ  5ο:  ΓΙΑΤΡΟΣ  ΑΓΩΝΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ    
 
1.  Σε όλους τους αγώνες των  πρωταθλημάτων υποδομής είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου 
ομάδος, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι 
είτε ιατρός, είτε νοσηλευτής, είτε διασώστης, απόφοιτος ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά  
πιστοποιημένος στη παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα , για να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για τη ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σ’ ένα 
ποδοσφαιρικό αγώνα. 
Επικουρικά, η Ε.Π.Σ.Μ. δύναται να ορίσει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού, σε περίπτωση δηλωθείσας 
εγγράφως αδυναμίας της γηπεδούχου να εξασφαλίσει την παρουσία του, σε περίπτωση δε που το ορισθέν 
πρόσωπο αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να προσέλθει έγκαιρα στο γήπεδο, ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΕΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΟΣ.  
     ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ Ο ΑΓΩΝΑΣ  ΔΕΝ 
ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΟΣ (άρθρο 16 παρ. 2 περ. β’ του ΚΑΠ). 
2.  Η κάθε ομάδα με δική της ευθύνη θα είναι εφοδιασμένη με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για τυχόν 
τραυματισμό ποδοσφαιριστή της. 
3.  Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομών, κατά την κρίση της,  μπορεί να ζητήσει έκθεση παρατηρήσεων από το 
πρόσωπο που  ασκεί καθήκοντα ιατρού του αγώνα. 
4.  Για τις κατηγορίες Κ-17, Κ-17 ΕΙΔ.,  Κ-16, Κ-16 ΕΙΔ., Κ-16 Νεανίδων , Κ-15, Κ-15 ΕΙΔ., Κ-14, Κ-14 ΕΙΔ. και Κ-13 
(11Χ11) τα έξοδα του προσώπου που ασκεί τα καθήκοντα ιατρού του αγώνα  βαρύνουν τη γηπεδούχο ομάδα και σε 
αγώνες ουδέτερου γηπέδου βαρύνουν από κοινού τις διαγωνιζόμενες  ομάδες. 
     Στους αγώνες του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης η αποζημίωση ορίζεται στα 10,00 € 
ανά αγώνα. 
     Στους αγώνες εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης Θεσσαλονίκης θα δικαιολογούνται, επιπλέον, 
έξοδα μετακίνησης (0,20 € το χιλιόμετρο), υπολογιζόμενης της χιλιομετρικής αποστάσεως από την πλατεία 
Δημοκρατίας της πόλης  Θεσσαλονίκης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  
 
1.   Η Επιτροπή  Πρωταθλημάτων Υποδομών είναι η μόνη  αρμόδια για τον ορισμό αγώνων των πρωταθλημάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες του οξύτατου γηπεδικού προβλήματος και τις οδηγίες χρήσης των αθλητικών  
εγκαταστάσεων των υγειονομικών – αθλητικών αρχών. 
       Σε περίπτωση προβλήματος χρήσης του γηπέδου από τη γηπεδούχο ομάδα είναι επιτρεπτή η  αντιστροφή της 
έδρας του αγώνος στον α’ γύρο, με αντίστοιχη υποχρέωση στον β’ γύρο του πρωταθλήματος, με απόφαση της 
Επιτροπής Πρωταθλημάτων Υποδομών.        
     Οι ομάδες δεν έχουν  δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα με κοινή συμφωνία τους. 
     Η διοργανώτρια ΔΥΝΑΤΑΙ, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό 
περιορισμό, για λόγους ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ή άλλο σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα 
σωματεία. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις  η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ημέρα, την ώρα και το γήπεδο τέλεσης αγώνα, 
υποχρεούται όμως να ειδοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους με τον αγώνα τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες 
πριν την έναρξη του αγώνα. Κατ’ εξαίρεση, για υγειονομικούς λόγους και μόνο όταν πρόκειται για περιπτώσεις – 
αποδεδειγμένης -  εμφάνισης φορέων Covid- 19, η ανωτέρω προθεσμία δύναται να συντμηθεί περαιτέρω σε 
τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. 
   ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Ή ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.  
2. Τα σωματεία  είναι υποχρεωμένα να ενημερώνονται για το πρόγραμμα των ομάδων τους, που συμμετέχουν στα 
πρωταθλήματα υποδομών,  ΜΟΝΟΝ από τον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Μ. στο διαδίκτυο (www.epsm.gr). ή από τον πίνακα 
ανακοινώσεων της Ε.Π.Σ.Μ. 
Η κοινοποίηση, κατά τα ανωτέρω, του προγράμματος των αγώνων στα σωματεία γίνεται δύο ( 2 ) 
τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής τους, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η ημέρα διεξαγωγής των 
αγώνων. 
3.΄Εγγραφα αιτήματα  σωματείων για αναβολή {ενδεικτικά : για  σχολική εκδρομή [συνοδεύεται από έγγραφο 
του σχολείου φοίτησης έξι (6) τουλάχιστον ποδοσφαιριστών ] ή ασθένεια [ θα βεβαιώνεται με ιατρική 
γνωμάτευση ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ] ή για συμμετοχή τουλάχιστον δύο ( 2 ) ποδοσφαιριστών σε αγώνες των 
ελληνικών εθνικών ομάδων που εντάσσονται στο αναγνωρισμένο πρόγραμμα αγώνων της UEFA ή των 
μικτών ομάδων της Ε.Π.Σ.Μ. ή των όμορων Ενώσεων που εντάσσονται στο αναγνωρισμένο πρόγραμμα 
αγώνων της ΕΠΟ ή συμμετοχή ομάδος σε διεθνές τουρνουά του εξωτερικού ή τροποποίηση του 
προγράμματός τους} θα εξετάζονται μόνον στην περίπτωση που υποβληθούν επτά (7) τουλάχιστον ημέρες  
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πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, εξαιρουμένης της τελευταίας περιπτώσεως του διεθνούς τουρνουά για την 
οποία απαιτείται η υποβολή του αιτήματος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης του 
τουρνουά, με τον περιορισμό, η αναβολή αγώνων να μην υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες αγωνιστικές. 
Στην περίπτωση που τα αιτήματα  δεν υποβληθούν στις προβλεπόμενες προθεσμίες αυτά ΔΕΝ  εξετάζονται 
και, κατά συνέπεια, ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ.  
Αιτήματα για μετάθεση ημερομηνιών διεξαγωγής αγώνων, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά από τη διοργανώτρια κατά 
τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος, εφόσον προκύπτει βαθμολογικό ενδιαφέρον από 
τις εμπλεκόμενες ομάδες.  
     Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της διάρκειας των πρωταθλημάτων, η διοργανώτρια δύναται να ορίσει  
συγκεκριμένους αγώνες να διεξαχθούν σε κοινή ημέρα και ώρα, εφόσον από την έκβαση προκύπτει 
βαθμολογικό ενδιαφέρον,  
Οι αναβληθέντες αγώνες επανορίζονται με απόλυτη κρίση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων Υποδομών σε όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας, λαμβανομένης υπόψη της ολοκλήρωσης του πρωταθλήματος εντός του χρονοδιαγράμματος 
και  χωρίς να δίνεται το δικαίωμα στο σωματείο να αιτείται νέα αναβολή, οι δε ομάδες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 
μήνυμα από τη διοργανώτρια (άρθρο 22  του ΚΑΠ). 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο:   ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ -  ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ  
 
1.  Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται Φ.Α. από το διαιτητή. Σε αυτό οι εκπρόσωποι - υπεύθυνοι  των σωματείων, 
τριάντα (30) λεπτά προ της έναρξης του αγώνα, θα προσκομίζουν στο διαιτητή συμπληρωμένη (ευκρινή)  την λίστα 
παικτών γηπεδούχου και φιλοξενούμενης ομάδος με τον αριθμό της φανέλας, ονοματεπώνυμο ποδοσφαιριστών, τον 
αριθμό δελτίου και το έτος γεννήσεως αυτών (υπόδειγμα στον ιστότοπο της ΕΠΣΜ στα Έγγραφα – Υποδείγματα και 
στο πεδίο Φύλλα Αγώνα – Εκθέσεις) και θα βεβαιώνουν με την υπογραφή τους τη σύνθεση της ομάδας τους, το 
αποτέλεσμα του αγώνα, ότι έλαβαν γνώση για τυχόν παρατηρήσεις του διαιτητή, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν 
ένσταση επιθυμούν να υποβάλουν, από αυτές που καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Φ.Α κατ’ άρθρο 23 του ΚΑΠ. Το 
Φ.Α. υπογράφεται υποχρεωτικά και από τους αρχηγούς των ομάδων. 
2. Στο Φ.Α. αναγράφονται υποχρεωτικά : 
ι. το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητος των τακτικών και αναπληρωματικών 
αθλητών, καθώς και ο αριθμός φανέλας του κάθε αθλητή, ο οποίος πρέπει να είναι ο ίδιος από την αρχή 
μέχρι τη λήξη του αγώνα και  
ιι. το ονοματεπώνυμο των υπευθύνων της κάθε ομάδας που έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Αγώνων Ποδοσφαίρου Επαγγελματικών και  Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, να βρίσκονται στον 
αγωνιστικό χώρο.  
3.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση μη παρουσίας του διαιτητή, όπου αυτός δεν προβλέπεται, ο καταλογισμός των 
σφαλμάτων που προβλέπουν οι Κανονισμοί ανατίθεται, κατόπιν συμφωνίας, σε έναν από τους προπονητές των 
διαγωνιζόμενων ομάδων,  ή σε περίπτωση μη συμφωνίας, ορίζεται ένας για κάθε ημίχρονο, με πρώτο τον προπονητή 
της γηπεδούχου ομάδας. 
4.  Για τις κατηγορίες Κ-17, Κ-17 ΕΙΔ., Κ-16, Κ-16 ΕΙΔ., Κ-16 Νεανίδων, Κ-15, Κ-15 ΕΙΔ., Κ-14, Κ-14 ΕΙΔ. και Κ-13 
(11Χ11) τα έξοδα διαιτησίας και της μετακίνησης τους βαρύνουν τη γηπεδούχο ομάδα και σε αγώνες ουδέτερου 
γηπέδου βαρύνουν εξ ίσου τις διαγωνιζόμενες  ομάδες. 
    Στους αγώνες του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης  Θεσσαλονίκης η αποζημίωση ορίζεται στα  10,00 € 
ανά αγώνα στον διαιτητή και στους βοηθούς του [ ξεχωριστά για τον καθένα ]. 
    Στους αγώνες εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης θα δικαιολογούνται επιπλέον 
έξοδα μετακίνησης (0,20 € το χιλιόμετρο), υπολογιζόμενης της χιλιομετρικής αποστάσεως από την Πλατεία 
Δημοκρατίας της πόλης  Θεσσαλονίκης. 
5.  Ο διαιτητής,  σε περίπτωση τήρησης των κανόνων του Ευ αγωνίζεσθαι – Fair Play από ποδοσφαιριστή, επιδεικνύει 
τη ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ, την οποία αναγράφει στο Φ.Α. για την επίδοση έγγραφου επαίνου στον αθλητή, μέσω του 
σωματείου του. 
ΑΡΘΡΟ 8Ο :  ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΩΝ 

1.  Ο διαιτητής είναι ο μόνος αρμόδιος για να κρίνει το γήπεδο ως κατάλληλο ή ακατάλληλο για τη διεξαγωγή του 
αγώνα, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ. 4 του ΚΑΠ .  
2. Ο αγώνας δεν τελείται, εφόσον ο διαιτητής του αγώνα κρίνει το γήπεδο ακατάλληλο και η Επιτροπή 
Πρωταθλημάτων Υποδομών με νέα απόφασή της, ορίζει, εκ νέου, το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα. 
3. Τα σωματεία που διαθέτουν ιδιόκτητο γήπεδο στο Νομό Θεσσαλονίκης είναι υποχρεωμένα να το 
παραχωρούν στη διοργανώτρια (μαζί με τις εγκαταστάσεις, αποδυτήρια κ.λπ.) για τη διεξαγωγή αγώνων Κ-
17, Κ-17 ΕΙΔ., Κ-16, Κ-16 ΕΙΔ., Κ-16 Νεανίδων , Κ-15, Κ-15 ΕΙΔ., Κ-14, Κ-14 ΕΙΔ. και Κ-13 (11Χ11), που θα ορίζει 
η αρμόδια επιτροπή. 
      Σε περίπτωση μη παραχώρησης του γηπέδου, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 8 παρ.5 του ΚΑΠ (ποινή 
απαραδέκτου της δήλωσης συμμετοχής). 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΕΠΙΒΟΛΗ  ΠΟΙΝΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ 
 
1. Στους ποδοσφαιριστές, προπονητές , αξιωματούχους και  φιλάθλους των διαγωνιζόμενων ομάδων, οι οποίοι 
προκαλούν επεισόδια που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό ή προβαίνουν σ΄ άλλες αντιαθλητικές 
ενέργειες, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται  από τον Κ.Α.Π. Επαγγελματικών -  Ερασιτεχνικών  
Πρωταθλημάτων, τον Πειθαρχικό Κώδικα, τον Κανονισμό Προπονητών της Ε.Π.Ο.  και  την παρούσα προκήρυξη. 
2.  Στην ομάδα που θα θεωρηθεί υπαίτια παραβάσεων που συνδέονται με βιαιοπραγίες από αθλητές, αξιωματούχους, 
προπονητές και φιλάθλους της, πέραν της επιβολής ποινής που προβλέπεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς και  
την παρούσα προκήρυξη, δύναται να τιμωρείται η υπαίτια ομάδα, επιπλέον, με την κατάπτωση της ΕΓΓΥΗΣΗΣ των 
300,00 € υπέρ της Ε.Π.Σ.Μ. 
3.  Οι διατάξεις του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών - Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο. 
εφαρμόζονται πλήρως στους αθλητές των κατηγοριών Κ-17, Κ-17 ΕΙΔ., Κ-16, Κ-16 ΕΙΔ., Κ-16 Νεανίδων , Κ-15,        
Κ-15 ΕΙΔ.,Κ-14, Κ-14 ΕΙΔ., Κ-13 (11Χ11) , Κ-13 (9Χ9), Κ-13 (9Χ9) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ,   Κ-12 και Κ-11. 
4.   Οι   ως  άνω ποινές, που επιβάλλονται σε Πρωταθλήματα Υποδομών των σωματείων, εκτίονται μόνο σ’ αυτά. 
      Ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήματα ανδρών δεν εκτίονται σε Πρωταθλήματα Υποδομών (άρθρο 37 παρ. 
3 του ΚΑΠ). 
5.  Οι ενστάσεις συνοδεύονται από χρηματικό παράβολο εκατό [100,00] ευρώ, επί ποινή απαραδέκτου. 
Στην ένσταση πλαστοπροσωπίας απαιτείται ξεχωριστό παράβολο (των 100,00 ευρώ) για κάθε ποδοσφαιριστή κατά 
του οποίου στρέφεται αυτή. Σε περίπτωση δε, που γίνει δεκτή, επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο μόνον το/τα 
παράβολο/α για τους ποδοσφαιριστές, για τους οποίους η πλαστοπροσωπία διαπιστώθηκε.  
Οι αγώνες, όπου οι αθλητές παρουσιάζονται στο γήπεδο χωρίς δελτία αθλητικής ιδιότητος ποδοσφαιριστή 
(όταν είναι υποχρεωμένοι) ή χωρίς ταυτότητα αγωνιζόμενου  αθλητή ΕΠΣΜ (όταν είναι υποχρεωμένοι) ή 
χωρίς τη κάρτα υγείας αθλητών θεωρημένη μόνο από γιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Υγειονομικών στρατιωτικών 
μονάδων ή από γιατρούς που έχουν οποιαδήποτε σχέση με το ΔΗΜΟΣΙΟ ή με ΝΠΔΔ, καθώς και από ιδιώτες 
γιατρούς που κατέχουν την καρδιολογική ειδικότητα ή γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν πιστοποίηση ΕΚΑΕ  
(Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών), όπως ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας και του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ,ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
Κ.Α.Π. ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ . 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο   : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ, ΤΕΛΕΣΗ, ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ, ΑΝΑΒΟΛΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 
 
1. Τα σωματεία οφείλουν να μεριμνούν ώστε να προσέρχονται κανονικά στους προγραμματισμένους αγώνες του 
πρωταθλήματος της κατηγορίας ή των κατηγοριών που συμμετέχουν. Κάθε ομάδα οφείλει να προσέρχεται στο 
γήπεδο τέλεσης του αγώνα μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και να παρουσιάζεται 
στον αγωνιστικό χώρο, έτοιμη για την έναρξη του αγώνα. 
     Για κάθε θέμα καθυστέρησης που ανακύπτει προ της έναρξης του αγώνα, αρμόδιος για την όποια απόφαση είναι ο 
διαιτητής, ο οποίος έχει την δυνατότητα αναμονής για εύλογο χρονικό διάστημα (πχ. καθυστέρηση άφιξης 
γιατρού αγώνα).  
2.Δεν δικαιολογείται αναβολή αγώνα λόγω συμμετοχής ομάδας σε αδειοδοτημένο τουρνουά εντός Ελλάδος,  
διαρκούσης της αγωνιστικής  διαδικασίας των πρωταθλημάτων της Ένωσής μας. 
Ομάδα που δεν εμφανισθεί στον αγωνιστικό χώρο ν’ αγωνισθεί την ορισθείσα ημεροχρονολογία του αγώνα, για 
οποιονδήποτε ΜΗ  δικαιολογημένο λόγο ή παραιτηθεί από αγώνα, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή χωρίς 
να προσκομισθούν εγκαίρως τα αναφερόμενα έγγραφα της παρ.3 του άρθρου 6 της παρούσας  προκήρυξης , 
τιμωρείται με την απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3,με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής (άρθρο 17 του Κ.Α.Π), 
 
 
ΑΡΘΡΟ  11ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΟΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
 
1. Ομάδα που θα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, όταν αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, είτε με δική της απόφαση, είτε για 
οποιονδήποτε λόγο που θεωρείται, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, ως αποχώρηση, τιμωρείται, επιπλέον των λοιπών 
ποινών που προβλέπονται στους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. :  
α. με απώλεια της εγγυήσεως διασφάλισης της συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομών, ύψους [300,00] 
τριακοσίων ΕΥΡΩ και  
β. με απώλεια όλων των προνομίων της παρούσας προκήρυξης σε αθλητές και σύλλογο συνολικά [απονομή 
κυπέλλου, μεταλλίων κλπ]  
2.  Ομάδα  που δεν θα κατέλθει να αγωνιστεί σε τρεις (3) αγώνες, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος ανώτερης βίας, 
θεωρείται ότι, αποχώρησε με τη θέλησή της, δεν μπορεί να επανέλθει στους αγώνες του πρωταθλήματος της 
κατηγορίας που συμμετέχει της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και επιπρόσθετα τιμωρείται με τις κυρώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.  
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3.  Τα αποτελέσματα των αγώνων, τους οποίους η ομάδα έδωσε στο πρωτάθλημα που μετείχε μέχρι την ημέρα της 
αποβολής της είναι ισχυρά. Από την ημέρα της αποχώρησης  και έως τη λήξη της διοργάνωσης όλοι οι αγώνες της 
κατακυρώνονται στις αντίπαλες ομάδες με σκορ 3 – 0. 

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ  
  - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 
 
     Η συμμετοχή ποδοσφαιρικού σωματείου σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΣΜ ή ΤΗΣ ΕΠΟ  ( άρθρο 10 παρ.6 και 7 Κανονισμού  
Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων). 
     Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα με τη συμμετοχή  
ομάδων σωματείων-μελών της Ένωσης  είναι επιτρεπτή ΜΟΝΟ  μετά από την έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Μ 
για τους διοργανωτές αυτών και την προέγκριση της συμμετοχής για τα συμμετέχοντα Σωματεία, 
υποβαλλομένων  στη  συνεχεία των δηλώσεων συμμετοχής. 
    Οι όροι διεξαγωγής των πρωταθλημάτων αυτών θα συμφωνούν και θα πληρούν τους όρους διεξαγωγής 
των αγώνων της παρούσας προκήρυξης, ανά κατηγορία ξεχωριστά. 
    Η μη τήρηση της παραπάνω διαδικασίας προέγκρισης  της  συμμετοχής ομάδος  Σωματείου της διοργανώτριας   
στους παραπάνω  ποδοσφαιρικούς αγώνες, επισύρει την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον 
βαθμολογικό πίνακα της συγκεκριμένης  κατηγορίας του Πρωταθλήματος Υποδομών, που μετέχει η υπαίτια ομάδα η 
της κατηγορίας που βάσει της ηλικίας των ποδοσφαιριστών  θα δικαιούται  να συμμετέχει   και τον ετήσιο αποκλεισμό 
των ποδοσφαιριστών και των προπονητών που έλαβαν μέρος σ’ αυτά (άρθρο 37 παρ. 5 του ΚΑΠ). 
 
ΑΡΘΡΟ  13ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
    Η δαπάνη (έξοδα διαιτησίας και αποζημίωση γιατρού αγώνα) διεξαγωγής αγώνων, που θα προγραμματίζονται σε 
ιδιωτικά αθλητικά κέντρα καθορίζεται με απόφαση της Ένωσης Αθλητικών Κέντρων Ελλάδος και ορίζεται για την 
αγωνιστική περίοδο 2022-2023 α) σε 7,00 ευρώ ανά ομάδα για τις κατηγορίες Κ-13 (9Χ9), Κ-13 (9Χ9) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ. 
Κ-12, Κ-12 (7Χ7) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, Κ-11 και β) σε  5,00 ευρώ ανά ομάδα για την κατηγορία Κ-10 ( για αποζημίωση του 
γιατρού αγώνα ). 
Για τις κατηγορίες Κ-9, Κ-8, Κ-7 και Κ-6 τα έξοδα του προσώπου που ασκεί τα καθήκοντα  ιατρού του αγώνα 
καλύπτονται  άμεσα από τους υπευθύνους των κέντρων διεξαγωγής των αγώνων. 
  
ΑΡΘΡΟ 14ο   : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 
1.  Οι ομάδες που διαγωνίζονται θα κατέρχονται στους αγώνες με τα χρώματα που έχουν δηλώσει στη δήλωση 
συμμετοχής τους [οι αριθμοί στις ποδοσφαιρικές στολές πρέπει να κυμαίνονται από το ένα (1) έως το είκοσι (20) ]      
και δεν είναι υποχρεωτικός ο αριθμός της φανέλας του ποδοσφαιριστή να είναι σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια του 
πρωταθλήματος, ήτοι επιτρέπεται διαφορετικός αριθμός σε διαφορετικούς αγώνες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 14 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών - Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.  
     Για τη χρήση διαφήμισης στις φανέλες των ποδοσφαιριστών ισχύουν όσα καθορίζονται στη παράγραφο 4 του 
άρθρου 14 του ΚΑΠ Επαγγελματικών – Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. 
     Για την απαγόρευση προβολής συνθημάτων ή μηνυμάτων πολιτικής ,θρησκευτικής ή φυλετικής φύσεως ισχύουν 
όσα καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ΚΑΠ . 
2.   Η χρήση των επικαλαμίδων είναι υποχρεωτική για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, καθώς και των γαντιών για τους 
τερματοφύλακες. 
3.  Οι εκπρόσωποι – υπεύθυνοι, μέλη Δ.Σ., που δηλώνονται στη δήλωση συμμετοχής των σωματείων, θα είναι και οι 
υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στη διάρκεια των αγώνων. Η δική τους συμπεριφορά θα πρέπει να αποτελεί 
παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους αθλητές των ομάδων και θα έχουν δε (αναλογικά) τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα που προβλέπουν οι κανονισμοί για τους αξιωματούχους των αγώνων. 
4. Η παρακολούθηση των αγώνων όλων των κατηγοριών των πρωταθλημάτων υποδομής είναι δωρεάν για τους 
φιλάθλους με εξαίρεση τους τελικούς αγώνες των πρωταθλημάτων, που διεξάγονται με ευθύνη της διοργανώτριας, η 
οποία έχει την οικονομική διαχείριση και επιστασία των αγώνων αυτών (άρθρο 26 Κ.Α.Π.). 
5. Οι ποδοσφαιριστές των σωματείων που δεν μετέχουν στα Πρωταθλήματα Υποδομών της Ε.Π.Σ.Μ. δεν 
δικαιούνται  να συμμετέχουν στις μικτές ομάδες της Ε.Π.Σ.Μ. .  
6.  Για τα σωματεία που δεν αποστέλλουν ποδοσφαιριστές τους, έπειτα από κλήση τους στις μικτές ομάδες, 
δεν θα ορίζονται αγώνες των αντίστοιχων τμημάτων τους στα Πρωταθλήματα Υποδομών  της Ε.Π.Σ.Μ.. 
 
 

- 13 - 



 
 
ΑΡΘΡΟ  15ο :  ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
     Κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη  θα ρυθμίζεται με απόφαση της Επιτροπής 
Πρωταθλημάτων Υποδομών της Ε.Π.Σ.Μ. που είναι και η μόνη υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων 
αυτών, στο πλαίσιο του Καταστατικού της και του ορθού και δικαίου. 
Τα σωματεία που φέρουν την ιδιότητα της γηπεδούχου ομάδας πρωτίστως, καθώς και η φιλοξενούμενη 
ομάδα, κατά τους αγώνες, έχουν και την αποκλειστική ευθύνη τήρησης του Ειδικού Υγειονομικού 
Πρωτοκόλλου Άθλησης που θα ανακοινωθεί από τους αρμόδιους Υγειονομικούς Φορείς.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για την έκδοση συμπληρωματικής προκήρυξης, 
και μετά την έναρξη των αγώνων Πρωταθλημάτων Υποδομών, μόνο σε ότι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της β’ φάσης 
των αγώνων. 
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
          ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ                                                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΛΗΣ 
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