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ΕΝΩΣΗ ΡΟΔΟΣΦΑΙΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΛΩΙΝΑΣ 

 
Φλϊρινα 11-7-2018  

Ρρωτ. 82.  

ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Α', Β' ΕΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ 2018-2819 

Η ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΩΜΑΣΕΙΩΝ  ΦΛΩΡΙΝΑ  

Εχοντασ υπόψθ: 

1+ Τθν ιςχφουςα ακλθτικι Νομοκεςία  

2+ Το Καταςτατικό τθσ ,τουσ Κανονιςμοφσ Ι Ιρυίτιίκλθμάτων τθσ Ε.Ρ.Ο.και τοφσ Κανον. Ραιδιάσ  

3+ Τουσ βακμολογικοφσ πίνακεσ των Σωματείων όλων των κατθγοριϊν, περιόδου 201 7-18 [υπ' αρικμ. 

63/9-5-2018]  

4+ Τθν υπ αρικμ. 4/9-07-2018 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Ε.Ρ.Σ. ΦΛΩΙΝΑΣ  

ΡΟΚΗΥΣΣΕΙ 

Τουσ αγϊνεσ του Εκνικοφ Ρρωτα0λιματοσ Εραςιτεχνικοφ Ροδοςφαίρου περιόδου 2018-2019 μεταξφ 

των Εραςιτεχνικϊν Σωματείων:  

1] Α’ ΕΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑ  

2+ Β’ ΕΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ 

https://epsflorinas.gr/


Η ςυμμετοχι των ομάδων ςτα παραπάνω πρωτακλιματα κατ ς' όλουσ τουσ αγϊνεσ τουσ είναι 

υποχρεωτικι, ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ορίηονται από τθν παροφςα προκιρυξθ και από τουσ 

Κανονιςμοφσ Ρρωτακλθμάτων τθσ Ε.Ρ.Ο *Αρκρο 5 του ΚΑΡ+. Σε περίπτωςθ που δεν τθρείται θ 

υποχρζωςθ , επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που ορίηουν οι Κανονιςμοί, κατά περίπτωςθ.  

1.- Α ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  

1+ ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΙΟΥ   7+ ΛΗΣ ΛΟΦΩΝ  

2] Μ.ΑΛ/ΝΔΟΣ ΦΛΩΙΝΑΣ  8+ ΗΑΚΛΗΣ ΑΜΕΝΟΧΩΙΟΥ  

3+ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ  9+ ΑΤΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΙΑΣ  

4+ ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ   10+ ΡΑΣ ΦΛΩΙΝΑ  

5+ ΔΙΑΓΟΑΣ ΒΑΙΚΟΥ   11+ ΑΚΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ  

6+ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΓ.ΓΙΑΝ/ΝΑ  12] ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ  

2.- Β' ΕΡΑΙΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  

1+ ΑΣΤΑΡΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ 8] ΔΟΞΑ ΡΑΛΑΙΣΤΑΣ  

2+ ΙΤΙΑ ΙΤΕΑΣ    9] ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ  

3+ ΑΡΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ   10] ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ  

4+ Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΟΥ   11] ΘΗΣΕΥΣ ΓΙΟΛΥΓΙΟΤΑΜΟΥ 

5+ ΡΑΣ ΡΕΣΡΑΣ   12+ΤΟΡΑΙΟΦΟΟΣ ΤΟΡΑΙΟΥΧΟΥ 

6] Μ.ΑΛ/ΝΔΟΣ ΡΕΛΑΓΟΥ  13+ Ρ. ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΡΟΥΟΥ  

7+ ΕΛΡΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  14] Α.Σ. ΑΝΩ ΥΔΟΥΣΑΣ 

     15+ ΑΤΟΜΗΤΟΣ Κ.ΚΛΕΙΝΩΝ 

    16+ Μ.ΑΛ/ΝΔΟΣ ΑΕΤΟΥ 

    17+ΑΤΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΙΝΑΣ 

    18+ ΒΙΤΣΙ ΔΟΣΟΡΗΓΗΣ 

    19+ ΕΛΛΑΣ ΡΕΤΩΝ 

    20+ Μ.ΑΛ/ΝΔUΣ ΓΙΕΑΣΜΑΤΟΣ 

      21] ΑΚΙΤΑΣ ΡΟΛΥΡΛΑΤΑΝΟΥ 

Ο αρικμόσ των ωματείων τθσ Β’ Εραςιτεχνικισ Κατθγορίασ προιλκε από τθν ςυγχώνεφςθ των 

ωματείων τθσ Α’ Κατ. που μετονομάςκθκε για τθν περίοδο 2018-19 Β’ Κατ., και από το ωματεία τθσ 

Β’ Κατθγ. που μετονομάςκθκε για τθν περίοδο 2018-19 Γ' Κατθγ. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1159/11-7-2017 

αρκ.16. 

Επίςθσ ζχοφν δικαίωμα να ςυμμετάςχουν ςτθν Κατθγορία αυτι τα ςωματεία ποφ κα 

αναγνωριςκοφν νόμιμα, μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ δθλώςεων τθσ κατθγορίασ αυτισ. Σα 

ςωματεία ποφ περιζπεςαν ςε αδράνεια κα ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ παραπάνω Κατθγορία 

εφόςον νόμιμα επαναδραςτθριοποιθκοφν μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ δθλώςεων τθσ 

κατθγορίασ αυτισ.  

1. ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 



Η προκιρυξθ αυτι είναι πρόταςθ για τθν κατάρτιςθ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ε.Ρ.Σ. Φλϊρινασ ωσ 

διοργανϊτριασ και των ομάδων που μετζχουν ςτα παραπάνω πρωτακλιματα και όςα Σωματεία 

δθλϊςουν ςυμμετοχι ς' αυτό ςθμαίνει ότι αποδζχονται τθν παροφςα ωσ ςφμβαςθ.  

2. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ -ΠΡΩΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ 

Για τθ διεξαγωγι του πρωτακλιματοσ κα χρθςιμοποιθκοφν τα γιπεδα που ζχουν από το νόμο τθν 

προβλεπόμενθ άδεία λειτουργίασ. Η γθπεδοφχοσ ομάδα ζχει τθν υποχρζωςθ να αναλάβει να υπάρχουν 

ςτθ διάκεςθ των διαγωνιηόμενων, μζςα πρϊτων βοθκειϊν και να μεριμνεί απενκυνόμενθ ςε αρμόδιο 

φορζα για τθν παρουςία γιατροφ κατά τθν τζλεςθ των αγϊνων.  

3. ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ-ΧΡΩΜΑΣΑ ΟΜΑΔΟ *ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ.4α. ΣΟΤ ΚΑΠ] 

Τα ςυμμετζχοντα ςτουσ αγϊνεσ άυτοφσ Σωματεία Α’ και Β' Κατθγορίασ οφείλουν μζχρι και 11-8-2018 

να υποβάλουν ςτθν Ε.Ρ.Σ. Φλϊρινασ ζγγραφθ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στθ διλωςθ πρζπει να 

γνωςτοποιοφνται τα χρϊματα του ςωματείου ςφμφωνα με τα δθλωκζντα χρϊματα.  

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΑ ΕΝΑΡΞΗ 

Η θμερομθνία ζναρξθσ των πρωτακλθμάτων τθσ Α’ και Β’ Κατ. είναι 15, 16-9-2018.  

5. ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ *ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ ΚΑΠ] 

Η ςυμμετοχι ομάδων ςτα πρωτακλιματα του άρκρου 2 παρ. 1 του ΚΑΡ και όλουσ τουσ αγϊνεσ τουσ 

είναι υποχρεωτικι, ςφμφωνα με όςα ειδικότερα ορίηονται από τισ Ρροιπθρφξεισ τουσ. Το παράβολο 

ςυμμετοχισ ορίηεται για Α’ Κατθγ. 150,00 και Β' Κατθγ. 130,00 ΕΥΩ. Στθν περίπτωςθ που δεν τθρείται 

αυτι θ υποχρζωςθ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που κατά περίπτωςθ ορίηονται από το ΚΑΡ. Το 

παράβολο των ενςτάςεων ορίηεται ςε 150,00 ΕΥΩ.  

6. ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι τιμζσ των ειςιτθρίων κακορίηονται: Α’ Κατθγορίασ 3,00 ΕΥΩ – Β’ Κατθγορία. Κατ εξαίρεςθ οι ομάδεσ 

τθσ Α’ Κατθγορίασ μπορουν ςε δφο *2+ εντοσ ζδρασ αγϊνεσ να ζχουν τιμι ειςιτθρίου πζντε *5+ ΕΥΩ 

αφοφ πρϊτα ενθμερϊςουν με ζγγραφο τουσ τθν Ε. Ρ. Σ. Φλϊρινασ.  

7. ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΕΙΑ  [ΑΡΘΡΟ 18 παρ.1 περ.α. και β+ 

Η ςυμμετοχι των ποδ/ςτϊν ςτο πρωτάκλθμα γίνεται με το Δελτίο ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΟΔ/ΣΤΗ, 

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΡΟΔ/ΣΤΗ και ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔ/ΣΤΩΝ θ οποία ςυντάςςεται ςε διπλοφν 

κεωρείται από γιατρό *μόνο από ακλίατρο, ι ορκοπεδικό, ι πακολόγο , ι καρδιολόγο, ι αγροτικό , ι 

γενικισ ιατρικισ ι πνενμονολόγο+ και προςκομίηεται ςτθν Ενωςθ για κεϊρθςθ. Η ιατρικι Θεϊρθςθ ζχει 

ετιςια ιςχφ. Σε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ τθσ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ θ ομάδα υφίςταται τισ 

προβλεπόμενεσ για τθν περίπτωςθ κυρϊςεισ.  

8. ΔΙΑΙΣΗΣΗ ΑΓΩΝΑ *ΑΡΘΡΟ 12 παρ. 5, 9β, 10 και 13+ 



α) Ο Διαιτθτισ του αγϊνα ορίηεται από τθν Επιτροπι Διαιτθςίασ τθσ ΕΡΣ 

β+ Σε περίπτωςθ ποφ δεν προςζλκει ο διαιτθτισ που ζχει οριςκεί οφτε και οι αναπλθρωτζσ του, τότε οι 

δφο ομάδεσ ζχουν υποχρζωςθ να υποδείξουν ζναν επίςθμο διαιτθτι από εκείνουσ που τυχόν 

παρευρίςκονται ςτο γιπεδο για να διευκφνει τον αγϊνα. Αν μία ομάδα που κα αγωνιςκεί δεν κελιςει 

να υποδείξει κατά τθ διαδικαςία, τθσ παρ.3 του άρκρου 12, διαιτθτι τότε  κα διευκφνει υποχρεωτικά 

τον αγϊνα εκείνοσ τον οποίο υπζδειξε θ αντίπαλθ ομάδα. Καμία ζνςταςθ δεν επιτρζπεται κατά 

οριςμοφ διαιτθτι ι βοθκοφ διαιτθτι που ζγινε, ςφμφωνα με τισ παραπάνω διατάξεισ. 

 γ+ Μετά τθν ζναρξθ του αγϊνα, εμφανιςκείςα αδυναμία του διαιτθτι ι βοθκοφ διαιτθτι να ςυνεχίςει 

τον αγϊνα λόγω τραυματιςμοφ του ι αςκιςεωσ ςωματικισ βίασ, οφειλόμενθ ςε υπαιτιότθτα των 

προςϊπων τθσ μιασ ι και των δφο ομάδων, για τα οποία *πρόςωπα+ υφίςταται αντικειμενικι τθσ 

ευκφνθ κατά τα άρκρα 29 παρ.1 και 30 παρ.1 του ΚΑΡ, αποτελεί λόγο διακοπισ του αγϊνα και 

εφαρμόηονται οι κυρϊςεισ που ορίηει το άρκρο 21 παρ.2γ και 3 του ΚΑΡ.  

δ+ Η ΕΡΣ Φλϊρινασ δεν ζχει υποχρζωςθ να ανακοινϊςει ςτισ διαγωνιηόμενεσ ομάδεσ τουσ διαιτθτζσ και 

βοθκοφσ διαιτθτζσ που κάκε φορά ορίηονται από το αρμόδιο όργανο για να διευκφνουν τοφσ αγϊνεσ. 

ε+ Εάν το γθπεδοφχο ςωματείο δεν εξοφλιςει, το ςφνολο τθσ δαπάνθσ του εξοδολογίου πριν τθν 

ζναρξθ τον αγϊνα, ο διαιτθτισ δεν διεξάγει τον αγϊνα. Ο αγϊνασ αυτόσ κατακυρϊνεται υπζρ τθσ 

αντιπάλου ομάδασ και θ γθπεδοφχοσ ομάδα τιμωρείται με χρθματικι ποινι εκατό (100) ΕΥΩ. Επίςθσ 

μζχρι τθν εξόφλθςθ τθσ δαπάνθσ και τθσ χρθματικισ ποινισ ςτθν διοργανϊτρια, δεν ορίηονται οι 

αγϊνεσ τθσ ομάδασ αυτισ, κατακυρϊνονται δε υπζρ τθσ αντιπάλου ομάδασ.  

9. ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΟ *ΑΡΘΡΟ 15 παρ.5. ΣΟΤ ΚΑΠ] 

 Η υπογραφι του Φ.Α. είναι υποχρεωτικι για τουσ αρχθγοφσ των διαγωνιηομζνων ομάδων ι τουσ 

αντικαταςτάτεσ τουσ, οι οποίοι όμωσ ζχουν δικαίωμα να διατυπϊνουν τυχόν διαφωνίεσ ι επιφυλάξεισ 

τουσ. Οι λόγοι των διαφωνιϊν ι των επιφυλάξεων κα πρζπει. ςε κάκε περίπτωςθ να αναγράφονται ςτο 

Φ.Α. Σε περίπτωςθ άρνθςισ τουσ να ςυμμορφωκοφν ς' αυτι τθν υποχρζωςθ και ανεξάρτθτα από τισ 

κυρϊςεισ που προβλζπονται ςε βάροσ τουσ, το Φ.Α. κεωρείται ιςχυρό. Η κατά τα ανωτζρω υπογραφι 

*ι θ άρνθςθ υπογραφισ+ του Φ.Α. επζχει υποχρεωτικά κζςθ γνωςτοποίθςθσ του περιεχομζνου του, 

κακϊσ και των πραγματικϊν γεγονότων που αναγράφονται ς' αυτό, για τισ διαγωνιηόμενεσ ομάδεσ. Η 

υπογραφι του Φ.Α. είναι υποχρεωτικι για το διαιτθτι και τουσ βοθκοφσ διαιτθτζσ.  

10. ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΟΜΑΔΑ Ε ΑΓΩΝΑ *Αρκρο 17 παρ.2 του ΚΑΠ+ 

Ομάδα που δεν κατζρχεται να αγωνιςκεί ι παραιτθκεί από αγϊνα ι αποχωριςει από το πρωτάκλθμα 

χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ, τιμωρείται με πρόςτιμο εκατό *100+ ΕΥΩ με απϊλεια του 

αγϊνα με τζρματα 3-0 και με αφαίρεςθ τριϊν *3+βακμϊν από τον βακμολογικό πίνακα τθσ τρζχουςασ 

ποδ/κισ περιόδου. Ομάδα που δεν κατζρχεται να αγωνιςκεί θ παραιτθκεί από τρείσ *3+ αγϊνεσ τθσ 

ίδιασ διοργάνωςθσ υποβιβάηεται ςτθν αμζςωσ κατϊτερθ κατθγορία με ποινι αφαίρεςθσ μείον ζξι. *-6] 

βακμοφσ από τον βακμολογικό πίνακα τθσ επόμενθσ αγωνιςτικισ περιόδου που κα ςυμμετάςχει. Η 

αφαίρεςθ δφο *2+ βακμϊν ιςχφει μζχρι τρεισ *3+ αγϊνεσ ςε κάκε πρωτάκλθμα, δθλαδι ςυνολικά μείον 

ζξι [-6] βακμοί.  



11. ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  Ή ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΤΜΜΕΟ ΧΗ ΠΟΔ/ΣΩΝ Ε ΑΓΩΝΕ 

[ΑΡΘΡΟ 19 παρ.3α και β και παρ.9 ΣΟΤ ΚΑΠ] 

α+ Απαγορεφεται θ ςυμμετοχι γυναικϊν ςε αγϊνεσ που οι διαγωνιηόμενεσ ομάδεσ ςυγκροτοφνται από 

άνδρεσ κακϊσ και το αντίςτροφο.  

β+ Απαγορεφεται θ ςυμμετοχι ςε ομάδα ανδρϊν ποδοςφαιριςτι που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το 14ο 

ζτοσ τθσ θλικίασ του. Ο διαιτθτισ υποχρεοφται να μθν επιτρζπει τθν ςυμμετοχι του, εάν όμωσ παρά 

ταφτα ο ποδοςφαιριςτισ μετάςχει ςτον αγϊνα, πζραν τθσ αντικανονικισ ςυμμετοχισ του. ο διαιτθτισ 

τιμωρείται από το αρμόδιο όργανο με ποινι απαγόρευςθσ διαιτθςίασ αγϊνων για τρεισ * 3+ 

τουλαχιςτον μινεσ.  

γ+ Ειδικά για το πρωτάκλθμα τθσ Α’ Κατθγορίασ είναι υποχρεωτικι θ ςυμμετοχι ενόσ [1] 

ποδοςφαιριςτι γεννθκζντοσ το 2003 ι νεώτερο (ςυμπλθρωμζνο το 14ο ζτοσ) ο οποίοσ κα ξεκινά 

υποχρεωτικά τον αγώνα και κα αντικακίςταται με οποιονδιποτε άλλο ςυμπαίκτθ του ανεξαρτιτου 

θλικίασ. Εφόςον διαπιςτωκεί παράβαςθ τθσ διάταξθσ αυτισ πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα, ο Διαιτθτισ 

υποχρεοφται να μθ τελζςει αυτόν και ςε βάροσ τθσ υπαίτιασ ι υπαίτιων ομάδων επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενεσ από το άρκρο 21 του Κ.Α.Ρ. κυρϊςεισ. Σε περίπτωςθ που ο Διαιτθτισ επιτρζψει τθν 

τζλεςθ τον αγϊνα χωρίσ τθν ςυμμετοχι του ποδ/ςτι τιμωρείται από τθν ΡΕΔ με ποινι αποκλειςμοφ 

τριϊν *3+ μθνϊν.  

δ+ Απαγορεφεται επίςθσ θ παραμονι ςτον πάγκο τθσ ομάδασ του, του προπονθτι που δεν παρζδωςε 

τθν ταυτότθτά του. Σε παράβαςθ του παραπάνω ο διαιτθτισ τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό 

όργανο με ποινι απαγόρευςθσ διεφκυνςθσ αγϊνων για τρεισ *3+ τουλάχιςτον μινεσ.  

12. ΜΗ ΣΕΛΕΗ  Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ *ΑΡΘΡΟ 21 παρ.1, 2α, 2γ, παρ. 8 α,βγ του ΚΑΠ+ 

12α+ Αγϊνασ που δεν ζλθξε λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν ςυνεχίηεται για το υπολειπόμενο τθσ διακοπισ 

χρονικό διάςτθμα, τθν επόμενθ θμζρα με ϊρα ζναρξθσ τθν ίδια και με τουσ ίδιουσ όρουσ που υπιρχαν 

κατά τθ διακοπι *π.χ. αρικμόσ τερμάτων, αρικμόσ ποδοςφαιριςτϊν. 

12β+Αγϊνασ που δεν τελζςτθκε ι που δεν ζλθξε, με υπαιτιότθτα τθσ μιάσ θ και των δφο ομάδων 

προςμετράται για τθν ζκτιςθ ποινϊν μόνο τθσ ανυπαίτιασ ομάδασ και τιμωρείται ςφμφωνα με τθν 

διάταξθ τθσ παρ.2 του άρκρου 21. 

12γ+ Επίςθσ θ υπαίτια ομάδα τιμωρείται με αφαίρεςθ τριών *3+ βακμών από τον βακμολογικό 

πίνακα τθσ τρζχουςασ ποδοςφαιρικισ περιόδου και δφο *2+ βακμών από τον πίνακα βα0μολογίασ 

του πρωτ/τοσ τθσ επόμενθσ περιόδοφ για κάκε αγώνα που διακόπτεται πριν από τθν κανονικι του 

λιξθ.  

12δ+ Με αφαίρεςθ δζκα *10+ βακμϊν και χρθματικι ποινι εκατό *100+ ΕΥΩ από τθν υπαίτια ομάδα 

ποφ κα αποχωριςει απο τον αγϊνα μετά τθν ζναρσθ του.  

12ε] Δεν είναι δυνατι ςυνζχιςθ ενόσ αγϊνα ςε οποιοδιποτε περlπτωςθ και για οποιοδιποτε λόγο αν θ 

μια ι και οι δφο ομάδεσ παραμείνουν ςτον αγωνιςτικό χϊρο με λιγότερουσ από επτά *7+ ποδ/ςτζσ.  

12ςτ+ Αν ςυντρζξει τζτοια περίπτωςθ ο διαιτθτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να διακόψει τον αγϊνα, ο οποίοσ 

και κατακυρϊνεται υπζρ τθσ ομάδασ που δεν ζχει ευκφνθ για τθ διακοπι με τζρματα 3-0 εκτόσ αν τθν 

ευνοεί το αποτζλεςμα του αγϊνα τθ ςτιγμι τθσ διακοπισ του. Σ’ αυτι τθ περίπτωςθ θ υπαίτια ομάδα 

τιμωρείται με απϊλεια του αγϊνα, και χρθματικι ποινι εκατό [100+ ΕΥΩ.  

12η+ Σε περίπτωςθ που και οι δφο ομάδεσ μείνουν με λιγότερουσ από επτά (7+ ποδοοςφαιριςτζσ, ο  



διαιτθτισ υποχρεοφται να διακόψει τον αγϊνα. Στθν περίπτωςθ αυτι κεωροφνται και οι δφο ομάδεσ 

υπεφκυνεσ τθσ διακοπισ. Ορίηονται και επιβάλλονται και ςτισ δφο οι ανωτζρω ποινζσ. Σε περίπτωςθ 

αναβολισ αγϊνα για οποιαδιποτε αιτία, αυτόσ διεξάγεται τθν αμζςωσ επόμενθ Τετάρτθ ςτθν ίδια 

οριςκείςα ζδρα χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ.  

13. ΠΟΙΝΕ ΠΟΔ/ΣΩΝ *ΑΡΘΡΟ 27 παρ.7α και β ΣΟΤ ΚΑΠ] 

α]Οι ποινζσ του παρόντοσ άρκρου επιβάλλονται μόνο με το Φ.Α. και αρχίηουν αυτοδίκαια από τθν 

επόμενθ θμζρα του αγϊνα.  

β+ Δεν χωρεί οποιαδιποτε αντυπόδειξθ ςχετικά με τισ παρατθριςεισ του διαιτθτι που αφοροφν ςε 

παραβάςεισ του άρκρου αυτοφ και αναγράφονται ςτο Φ.Α. Το αρμόδιο για τθν επιβολι των ποινϊν 

αυτοφ του άρκρου Πργανο εκδίδει τθν απόφαςθ του αποκλειςτικά με βάςθ τισ γραμμζνεσ από το 

διαιτθτι, ςτο Φ.Α. παρατθριςεισ. Διευκρινίςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ και κάκε είδουσ μεταβολζσ- 

τροποποιιςεισ των παρατθριςεων που ζχει γράψει ο διαιτθτισ ςτο Φ.Α. για παραβάςεισ του άρκρου 

αυτοφ δεν επιτρζπονται με τθν υποβολι από το διαιτθτι μεταγενζςτερθσ ζκκεςθσ ι αναφοράσ του.  

γ+ τα τοπικά πρωτ/τα επιβάλλεται χρθματικι ποινι δζκα *10+ ΕΤΡΩ για ποινι αποκλειςμοφ μιασ *1+ 

αγωνιςτικισ θμζρασ. ε περίπτωςθ επιβολισ μεγαλφτερθσ ποινισ αποκλειςμοφ, το ποςό αυτό των 

δζκα *10+ ΕΤΡΩ πολλαπλαςιάηεται με πολλαπλαςιαςτι τον αρικμό των θμερών αποκλειςμοφ.   

14+ ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Τα πρωτακλιματα κα διεξαχκοφν όπωσ παρακάτω:  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ  

Ιςχφουν γενικά όςα κακορίηονται ςτα άρκρα 20 και 27 του ΚΑΡ.  

1) Α’ ΕΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑ  

α) Ενασ όμιλοσ *12+ ομάδεσ. 

β) Ρρωτακλιτρια ομάδα για τθν περίοδο 2018-19 είναι θ πρϊτθ *1θ+ ομάδα  τθσ βακμολογικισ 

κατάταξθσ θ οποία ανζρχεται ςτθ Γ Εκνικι, όπωσ ορίηει θ Ε.Ρ.Ο. Υποβιβάηεται ςτθν αμζςωσκατϊτερθ 

κατθγορία για τθν περίοδο 2019-20 θ τελευταία ομάδα του βακμολογικοφ πίνακα τθσ Α’ Κατθγορίασ. 

2) Β’ ΕΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑ 

α) Δφο *2+ όμιλοι ομάδων, ςφμφωνα με τθν υπ' αρικ. 159/11-7-2017προκιρυξθ τθσ ΕΡΣ Φλϊρινασ οι 

οποίοι κα ςχθματιςκοφν ανάλογα με τισ ςυμμετοχζσ των ομάδων.  

β) Ανζρχονται ςτθν Α’ Κατθγορία οι δφο  [2] πρϊτεσ ομάδεσ. Εάν δεν επικυμεί κάποια από τισ δφο 

πρϊτεσ ομάδεσ να ανζλκει ςτθν Α’ Κατθγορία, τότε μπορεί να αναπλθρωκεί από τθν τρίτθ *3θ+ θ 

τζταρτθ *4θ] ομάδα του βακμολογικοφ πίνακα τθσ κατθγορίασ αυτισ.  

15. ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΛΑΒΟΤΝ ΜΕΡΟ ΣΗΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-19 

Α’ Εραςιτεχνικι κατθγορία: 12 ομάδεσ οι οποίεσ κα αυξθκοφν ςε 13 ι 14 ςε περίπτωςθ που 

υποβιβαςκοφν οι εκπρόςωποι τθσ Γ’ Εκνικισ Κατθγορίασ τθσ ΕΡΟ.  



Β’ Εραςιτεχνικι κατθγορία: Δφο [2] όμιλοι που κα εξαρτθκεί, από τον αρικμό των ομάδων ποφ κα 

δθλϊςουν ςυμμετοχι. 

Σε περίπτωςθ που κατά τθν κρίςθ του Δ.Σ. τθσ ΕΡΣ Φλϊρινασ πρζπει να δθμιουργθκεί εκ νζου θ Γ’ 

Κατθγορία τθν περίοδο 2019-20 υποχρεωτικά ςε αυτι, κα δθλϊςουν ςυμμετοχι οι ομάδεσ που κα 

καταλάβουν ςτον βακμολογικό πίνακα τισ Β’ Κατθγορίασ περιόδοφ 2018-19 και. των 2 ομίλων από τθν 

6θ κζςθ και κάτω κακϊσ επίςθσ και οι νζεσ ομάδεσ που κα δθλϊςουν ςυμμετοχι  

16. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 

Τα παραπάνω πρωτακλιματα. διεξάγονται ςφμφωνα με τα άρκρα και τισ διατάξεισ του ΚΑΡ. Για κάκε τι 

που δεν προβλζπεται απ’ τθν Ακλθτικι Νομοκεςία, Οικονομικι Εγκφκλιο και τθν προκιρυξθ αυτι, κα 

αποφαςίηει το Δ.Σ. τθσ ΕΡΣ ΦΛΩΙΝΑΣ.  

Για το Δ.. 

Ο Ρρόεδροσ 

Κωνςταντίνοσ Αντωνιάδθσ 

Ο Γεν. Γραμματζασ 

Χριςτοσ Γιαπράκθσ 
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