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Αρ. Πρωτ. 805

Κατερίνη: 23-07-2015
Προς: Σωµατεία Ε.Π.Σ. Πιερίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Πιερίας έχοντας υπ’ όψη της:
1. Τον Κανονισµό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) όπως ισχύει σήµερα.
2. Τους Γενικούς Κανονισµούς και τις διατάξεις της Ε.Π.Ο..
3. Τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο.
4. Τον Κανονισµό ∆ιαιτησίας
5. Τους βαθµολογικούς πίνακες των σωµατείων όλων των κατηγοριών της ποδοσφαιρικής περιόδου
2014-2015.
6. Την 37/15-6-2015 και 42/20-7-2015 αποφάσεις του ∆/κου Συµβουλίου της Ε.Π.Σ. Πιερίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες πρωταθλήµατος ερασιτεχνικών σωµατείων ποδοσφαίρου της περιόδου 2015-2016 µεταξύ
των παρακάτω σωµατείων:
1.Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία σε ένα (1) όµιλο µε δεκαέξι (16) οµάδες.
2.Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία σε ένα (1) όµιλο µε δεκαέξι (16) οµάδες.
3.Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία κατά την κρίση του ∆.Σ. της Ε.Π.Σ. Πιερίας και σε συνάρτηση µε τον
αριθµό των οµάδων που θα δηλώσουν συµµετοχή.
1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Στους προκηρυσσόµενους αγώνες πρωταθλήµατος, η συµµετοχή των παραπάνω σωµατείων κατά
κατηγορίες και οµίλους είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 και σε συνδυασµό και µε το άρθρο
27 του Κ.Α.Π.
Ειδικά στην Γ΄ ερασιτεχνική Κατηγορία στην προκήρυξη αυτή περιλαµβάνονται µόνο τα σωµατεία που
δήλωσαν συµµετοχή στο πρωτάθληµα της κατηγορίας αυτής. Μπορούν όµως να πάρουν µέρος σ’ αυτό και
σωµατεία νεοϊδρυθέντα εφ’ όσον έχουν, πριν από την κλήρωση των αγώνων, νοµιµοποιηθεί αρµόδια.
Οι αγώνες όλων των πρωταθληµάτων θα γίνονται σε οµίλους όπως θα αναφέρεται παρακάτω.
Οι όµιλοι της Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας µπορούν να διαφοροποιηθούν κατά την κρίση της ΄Ένωσης
ως προς τον αριθµό οµίλων και οµάδων. Πάντως σίγουρα θα πάρουν µέρος τα σωµατεία που δήλωσαν
συµµετοχή έως 17-8-2015.
2.ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύµβασης προσχώρησης µεταξύ της Ε.Π.Σ. Πιερίας ως
διοργανώτριας και των οµάδων που µετέχουν στα πρωταθλήµατα Α’, Β’ και Γ’ ερασιτεχνικής κατηγορίας.
Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύµβαση (άρθρο 7 παρ. 2 του Κ.Α.Π.)
Η αποδοχή της προκήρυξης µε επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του
Κ.Α.Π.
Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1- ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
2- ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
3- ∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ
4- ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
5- Α.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ
6- Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
7- Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
8- Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ

9- ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
10- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
11- Α.Ε. ∆ΡΥΑΝΙΣΤΑ
12- ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
13- Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ 2012
14- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΧΑ
15- ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
16- ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ

Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ
2- ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
3- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝ∆ΑΜΗΣ
η
4- 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
5- ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΟΥ
6- ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ
7- ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ. ΑΓΙΑΝΝΗ
8- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

9- ∆ΙΑΣ ∆ΙΟΥ
10- ∆ΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
11- ΕΛΠΙΣ ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗΣ
12- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
13- ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
14- Α.Ε. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Ν. ΠΟΡΩΝ
15- ΠΡΟΟ∆ΟΣ Π. ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΟΥ
16- ∆ΟΞΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Οι τυχόν όµιλοι της κατηγορίας αυτής θα διαµορφωθούν ανάλογα µε τον αριθµό των σωµατείων που θα
δηλώσουν συµµετοχή, την πρόταση της αρµόδιας επιτροπής πρωταθλήµατος και την απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Ε.Π.Σ. Πιερίας.
3.∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑ∆ΟΣ - ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
α) Τα σωµατεία που θα πάρουν µέρος στους αγώνες των παραπάνω πρωταθληµάτων πρέπει να
υποβάλλουν µέχρι 17-8-2015 στην Ε.Π.Σ. Πιερίας γραπτή δήλωση συµµετοχής ότι αποδέχονται τους όρους της
προκήρυξης αυτής και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Α.Π.
β) Στη δήλωση συµµετοχής πρέπει να γνωστοποιούνται τα χρώµατα της στολής (2 στολές) του
σωµατείου (άρθρο 14 του Κ.Α.Π.) ΠΡΟΣΟΧΗ: Από την ποδοσφαιρική περίοδο 2011-2012 η αρίθµηση στις
φανέλες των ποδοσφαιριστών είναι υποχρεωτικά από 1 έως 18. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαιτητής
δεν θα ξεκινά τον αγώνα (άρθρο 14 παρ. 1.ε του Κ.Α.Π.)
Επιτρέπεται η διαφήµιση στις φανέλες των ποδοσφαιριστών µε την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από τη
διοργανώτρια (Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ) άρθρο 14 παρ. 2 του Κ.Α.Π.. Εφεξής θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
14 του Κ.Α.Π..
γ) Στην ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιηθεί και το γήπεδο που θα χρησιµοποιήσει το σωµατείο σ’
όλη την διάρκεια του πρωταθλήµατος χωρίς να έχει δικαίωµα αλλαγής πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. (άρθρο 8
παρ. 4 του Κ.Α.Π.).
Μαζί µε τη δήλωση συµµετοχής υποχρεούται κάθε οµάδα να καταθέσει:
α) Παραχωρητήριο για τη χρήση του γηπέδου από την αρµόδια ∆ηµοτική αρχή (άρθ. 8 παρ. 3
του Κ.Α.Π.)
β) Να αναγραφεί στη δήλωση συµµετοχής ο Α.Φ.Μ. του σωµατείου
γ) Φωτοαντίγραφο του εναρµονισµένου καταστατικού. Το εναρµονισµένο καταστατικό
απαιτείται για να είναι πλήρης ο φάκελος του κάθε σωµατείου έως 30-6-2016.
δ) Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τηλέφωνα επικοινωνίας, αντιπρόσωπο, υπεύθυνο
αλληλογραφίας, υπεύθυνο ασφαλείας µε τον αναπληρωµατικό του και εάν υπάρχει Fax, e-mail.
ε) Βεβαίωση µη οφειλής από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων, διαφορετικά δεν θα
γίνεται δεκτή η δήλωση.
στ) Συµπληρωµένο και υπογραµµένο το Συνυποσχετικό ∆ιαιτησίας/∆ήλωση Σωµατείου περί της
αποδοχής του καταστατικού, των κανονισµών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της
α
F.I.F.A., της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο. (άρθρο 2, παρ. 3 εδ. ιγ καταστατικού Ε.Π.Ο.)
ζ) Να δηλωθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail και αριθµός Fax για την άµεση
επικοινωνία.
4.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ (άρθρα 11 και 22 του Κ.Α.Π.)
Η ηµεροµηνία έναρξης των αγώνων της προκήρυξης αυτής κατά κατηγορία αρχίζει ως εξής:
Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
05-09-2015
Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
06-09-2015
Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
26 & 27-09-2015 (ένας όµιλος Σάββατο και ένας Κυριακή).
α) Οι παραπάνω ηµεροµηνίες έναρξης των πρωταθληµάτων για τεχνικούς λόγους µπορούν να
τροποποιηθούν µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Σ. Πιερίας.
β) Οι συναντήσεις των αγώνων θα είναι διπλές και θα διεξαχθούν η µία στην έδρα της µίας οµάδας και η
δεύτερη αντίστοιχα.
γ) Το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ. Πιερίας και η αρµόδια επιτροπή πρωταθλήµατος διατηρούν το δικαίωµα της
αλλαγής ηµέρας και ώρας έναρξης αγώνα όταν αυτό επιβάλλεται για τεχνικούς λόγους ή όταν στο ίδιο γήπεδο
γίνονται αγώνες ανώτερης κατηγορίας.

Κοινά αιτήµατα σωµατείων για αλλαγή ώρας ηµέρας και γηπέδου θα πρέπει να περιέρχονται στην
διοργανώτρια (Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ) τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες πριν του αγώνα, πλήρως αιτιολογηµένα
προκειµένου η αρµόδια επιτροπή να κρίνει το βάσιµο ή όχι του αιτήµατος.
Το αγωνιστικό πρόγραµµα θα κοινοποιηθεί αµέσως µετά τη δηµόσια κλήρωση που θα γίνει στις 24-82015, µε την Ε.Π.Σ. Πιερίας να έχει το δικαίωµα αλλαγών εάν αυτές χρειασθούν.
Αγώνας που αναβάλλεται εξαιτίας καιρικών συνθηκών ή για λόγους ανωτέρας βίας, θα ορίζεται από την
αρµόδια επιτροπή να διεξαχθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την αναβολή του εκτός εάν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας οπότε θα κοινοποιείται έγκαιρα η ηµεροµηνία διεξαγωγής του.
Αγώνας που διακόπτεται πριν την κανονική του λήξη χωρίς να ευθύνονται οι διαγωνιζόµενες οµάδες θα
συνεχίζεται από το λεπτό της διακοπής του και έως την λήξη του µε τους ίδιους όρους (αριθµός παικτών,
αριθµός τερµάτων κ.τ.λ.), σε ηµεροµηνία που θα ορίζει η αρµόδια επιτροπή και οπωσδήποτε εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών.
5.ΓΗΠΕ∆Α - ∆ΙΑΘΕΣΗ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ (άρθρα 8, 9, 10 του Κ.Α.Π.)
α) Τα γήπεδα που θα χρησιµοποιηθούν για την τέλεση των αγώνων των παραπάνω πρωταθληµάτων
θα είναι αυτά που δήλωσαν τα σωµατεία.
Το ∆.Σ. της Ένωσης και η επιτροπή πρωταθλήµατος θα ορίζει γήπεδο στα σωµατεία που δεν δήλωσαν,
σε συνεννόηση και µε τα ενδιαφερόµενα σωµατεία.
β) Τα γηπεδούχα σωµατεία οφείλουν να θέτουν στην διάθεση της διοργανώτριας Ε.Π.Σ. τα γήπεδα τους
για πρωινούς και απογευµατινούς αγώνες εάν χρειασθεί.
γ) Η Ε.Π.Σ. Πιερίας θα χρησιµοποιεί το γήπεδο κατά την απόλυτη κρίση της, απαγορεύεται κάθε
ανάµιξη τρίτου στο έργο της. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται στα υπαίτια σωµατεία κυρώσεις
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κ.Α.Π..
6.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
α) Κάθε µία από τις διαγωνιζόµενες οµάδες οφείλει να βρίσκεται στο γήπεδο του αγώνα µισή
τουλάχιστον ώρα πριν από την ώρα που ορίσθηκε η έναρξη του σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Α.Π.
Σαν προσέλευση οµάδας θεωρείται µόνο η παρουσία των ποδοσφαιριστών τους µέσα στα γήπεδα,
καθώς επίσης και η παράδοση στον διαιτητή του αγώνα των δελτίων αθλητικής ιδιότητας των ποδοσφαιριστών
και την ανάλογη θεωρηµένη κατάσταση υγείας των.
β) Τα σωµατεία που µετέχουν στα πρωταθλήµατα της προκήρυξης αυτής, έχουν υποχρέωση να
καταρτίζουν τις οµάδες στους αγώνες, µόνο µε ποδοσφαιριστές που είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας
από την Ε.Π.Ο.. Απαγορεύεται ρητά η συµµετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του
Κ.Α.Π.
γ) Στον πάγκο αναπληρωµατικών κάθε οµάδας δικαίωµα να βρίσκονται έχουν οι αξιωµατούχοι όπως
περιγράφεται στο άρθρο 13 του Κ.Α.Π..
Σε εφαρµογή του άρθρου 19 παρ. 8 του Κ.Α.Π. και ειδικά για την συµµετοχή των
ποδοσφαιριστών στο πρωτάθληµα Α’ και Β’ ερασιτεχνικής κατηγορίας είναι υποχρεωτική σ’ όλη την
διάρκεια του αγώνα δύο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας 21 ετών και κάτω. Στην περίοδο 2015-2016
δικαίωµα συµµετοχής έχουν οι γεννηθέντες από 1-1-1995 και µετά. Ως ηµεροµηνία γέννησης θεωρείται
η
η 1 Ιανουαρίου του έτους γέννησης του. Στο πρωτάθληµα της Γ ερασιτεχνικής κατηγορίας την περίοδο
2015-2016 θα συµµετέχει υποχρεωτικά ένας (1) ποδοσφαιριστής ηλικίας κάτω των 21 ετών (γεννηµένος
από 1-1-1995 και µετά)
Στους αγώνες τοπικών πρωταθληµάτων είναι υποχρεωτική η συµµετοχή στην ενδεκάδα κάθε
οµάδας και καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωµα να
αγωνίζονται σε Ελληνικές Εθνικές Οµάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα και η συµµετοχή
τους στον αγώνα µέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις
Ελληνικές Εθνικές Οµάδες.
Οι αναγραφόµενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών
ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει τη συµµετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συµµετοχή είναι
αντικανονική. (άρθρο 19, παρ. 3γ του Κ.Α.Π.)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Παράβαση των παραπάνω θεωρείται αντικανονική συµµετοχή και σε περίπτωση υποβολής ένστασης
θα επιβάλλονται όλες οι προβλεπόµενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.
Τέλος η κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών θα πρέπει να θεωρείται από γιατρό και θα έχει ισχύ για
ένα (1) χρόνο.
7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Η βαθµολογία των οµάδων και η βαθµολογική κατάταξη των οµάδων θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο
20 του Κ.Α.Π.
Ο προβιβασµός και υποβιβασµός των οµάδων σε διάφορες κατηγορίες θα γίνει ως παρακάτω:

Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Η πρωταθλήτρια οµάδα θα αναδεχθεί µετά από αγώνες play-off µεταξύ των σωµατείων που κατέλαβαν
τις θέσεις από ένα έως τέσσερα στην βαθµολογία ως παρακάτω. Oι οµάδες που κατέλαβαν την υψηλότερη
θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατος θα πριµοδοτούνται στην διάρκεια των play off µε ένα (1)
βαθµό bonus.
Α’ ΦΑΣΗ
1Χ4 στην έδρα του 1 και µε ένα βαθµό Bonus στο 1
Νίκη 1 πρόκριση 1
Ισοπαλία πρόκριση 1
Νίκη 4 δεύτερος αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο ευθύνη Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ
4Χ1 σε ουδέτερη έδρα
Νίκη 4 πρόκριση 4
Ισοπαλία: πρόκριση 1 όταν η βαθµολογική διαφορά του πρώτου και του τέταρτου στη λήξη του
κανονικού πρωταθλήµατος είναι από τέσσερες (4) βαθµούς και πάνω.
Ισοπαλία: εάν η βαθµολογική διαφορά του πρώτου και του τέταρτου είναι έως τρείς βαθµοί ο
νικητής θα αναδεικνύεται µετά από παράταση και αν χρειασθεί και µε τη διαδικασία των πέναλτι.
Νίκη 1 πρόκριση 1
2Χ3 στην έδρα του 2 και µε ένα βαθµό Bonus στο 2
Ισχύει ότι και στην περίπτωση 1Χ4 όπου 1 το 2 και όπου 4 το 3
Β’ ΦΑΣΗ - Ανάδειξη πρωταθλητή
Νικητής 1Χ4 µε αντίπαλο νικητή 2Χ3
Στη φάση αυτή δίνεται πλεονέκτηµα έδρας στην οµάδα που τερµάτισε στην ψηλότερη θέση στην
κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατος και µε ένα βαθµό Bonus. Η διαδικασία για την ανάδειξη του
πρωταθλητή είναι ίδια µε τους αγώνες της πρώτης φάσης. Η οµάδα που θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια
από την παραπάνω διαδικασία θα αγωνισθεί σε αγώνες κατάταξης για την άνοδο στη Γ’ Εθνική
Ερασιτεχνική Κατηγορία σε όµιλο µε τις πρωταθλήτριες οµάδες άλλων Ενώσεων.

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Τα τρία (3), τέσσερα (4), πέντε (5), έξη (6), επτά (7) η οκτώ (8) τελευταία στην βαθµολογία της
κατηγορίας αυτής σωµατεία υποβιβάζονται, και από την περίοδο 2016 – 2017 θα αγωνίζονται στη Β΄
ερασιτεχνική κατηγορία.
1.-Υποβιβασµός τριών (3) σωµατείων:
Υποβιβάζονται στην Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία τα τρία (3) τελευταία στη βαθµολογία σωµατεία εάν δεν
υποβιβασθεί κανένα σωµατείο από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και ανέλθει ο πρωταθλητής
της Α’ κατηγορίας.
2.-Περίπτωση υποβιβασµού τεσσάρων (4)σωµατείων:
Υποβιβάζονται στην Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία τα τέσσερα (4) τελευταία στη βαθµολογία σωµατεία εάν
α) υποβιβασθεί ένα (1) σωµατείο από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και ανέλθει ο
πρωταθλητής της Α’ κατηγορίας.
β) δεν υποβιβασθεί κανένα σωµατείο από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και δεν ανέλθει
ο πρωταθλητής της Α’ κατηγορίας.
3.-Περίπτωση υποβιβασµού πέντε (5) σωµατείων:
α) Υποβιβάζονται στην Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία τα πέντε (5) τελευταία στη βαθµολογία
σωµατεία εάν υποβιβασθεί ένα (1) σωµατείο από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και δεν ανέλθει
ο πρωταθλητής της Α’ κατηγορίας
β) εάν ανέλθει ο πρωταθλητής και υποβιβαστούν δυο (2) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική
Κατηγορία

4)- Περίπτωση υποβιβασµού έξι (6) σωµατείων
α) Υποβιβάζονται στην Β Ερασιτεχνική κατηγορία τα έξι (6) τελευταία στην βαθµολογία
σωµατεία εάν δεν ανέλθει ο πρωταθλητής και υποβιβαστούν δυο (2) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική
κατηγορία
β) εάν ανέλθει ο πρωταθλητής και υποβιβαστούν τρία (3) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική
Κατηγορία
5)- Περίπτωση υποβιβασµού επτά (7) σωµατείων
α) Υποβιβάζονται στην Β Ερασιτεχνική κατηγορία τα επτά (7) τελευταία στην βαθµολογία
σωµατεία εάν δεν ανέλθει ο πρωταθλητής και υποβιβαστούν τρία (3) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική
κατηγορία
β) εάν ανέλθει ο πρωταθλητής και υποβιβαστούν τέσσερα (4) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική
Κατηγορία
6- Περίπτωση υποβιβασµού οκτώ (8) σωµατείων
Υποβιβάζονται στην Β Ερασιτεχνική κατηγορία τα οκτώ (8) τελευταία στην βαθµολογία
σωµατεία εάν δεν ανέλθει ο πρωταθλητής και υποβιβαστούν τέσσερα (4) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική
κατηγορία
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Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία θ’ ανέλθουν σε σύνολο τέσσερεις (4) οµάδες ως παρακάτω:
η
η
α) Οι οµάδες που θα καταλάβουν την 1 και 2 θέση στην κανονική διάρκεια θ’ ανέλθουν στην Α’
ερασιτεχνική κατηγορία.
η
η
β) Οι οµάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 3 έως 6 θ’ αγωνισθούν για την άνοδο στην Α κατηγορία σε
αγώνες pray off ως παρακάτω
3Χ6 στην έδρα του 3 και µε ένα βαθµό Bonus στο 3
Νίκη 3 άνοδος 3
Ισοπαλία άνοδος 3
Νίκη 6 δεύτερος αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο µε ευθύνη Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ
6Χ3 σε ουδέτερη έδρα
Νίκη 6 άνοδος 6
Ισοπαλία: άνοδος 3 όταν η βαθµολογική διαφορά του τρίτου και του έκτου στη λήξη του
κανονικού πρωταθλήµατος είναι από τέσσερες (4) βαθµούς και πάνω.
Ισοπαλία: εάν η βαθµολογική διαφορά του τρίτου και του έκτου είναι έως τρείς βαθµοί ο νικητής
θα αναδεικνύεται µετά από παράταση και αν χρειασθεί και µε τη διαδικασία των πέναλτι.
Νίκη 3 άνοδος 3
4Χ5 στην έδρα του 4 και µε ένα βαθµό Bonus στο 4
Ισχύει ότι και στην περίπτωση 3Χ6 όπου 3 το 4 και όπου 6 το 5

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
.
Τα τρία (3), τέσσερα (4), πέντε (5), έξη (6), επτά (7) η οκτώ (8) τελευταία στην βαθµολογία της
κατηγορίας αυτής σωµατεία υποβιβάζονται, και από την περίοδο 2016 – 2017 θα αγωνίζονται στη Γ΄
ερασιτεχνική κατηγορία.
1.-Υποβιβασµός τριών (3) σωµατείων:
Υποβιβάζονται στην Γ΄ ερασιτεχνική κατηγορία τα τρία (3) τελευταία στη βαθµολογία σωµατεία εάν δεν
υποβιβασθεί κανένα σωµατείο από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και ανέλθει ο πρωταθλητής
της Α’ κατηγορίας.
2.-Περίπτωση υποβιβασµού τεσσάρων (4)σωµατείων:
Υποβιβάζονται στην Γ΄ ερασιτεχνική κατηγορία τα τέσσερα (4) τελευταία στη βαθµολογία σωµατεία εάν
α) υποβιβασθεί ένα (1) σωµατείο από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και ανέλθει ο
πρωταθλητής της Α’ κατηγορίας.
β) δεν υποβιβασθεί κανένα σωµατείο από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και δεν ανέλθει
ο πρωταθλητής της Α’ κατηγορίας.
3.-Περίπτωση υποβιβασµού πέντε (5) σωµατείων:
α) Υποβιβάζονται στην Γ΄ ερασιτεχνική κατηγορία τα πέντε (5) τελευταία στη βαθµολογία
σωµατεία εάν υποβιβασθεί ένα (1) σωµατείο από την Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία και δεν ανέλθει
ο πρωταθλητής της Α’ κατηγορίας
β) εάν ανέλθει ο πρωταθλητής και υποβιβαστούν δυο (2) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική
Κατηγορία
4)- Περίπτωση υποβιβασµού έξι (6) σωµατείων
α) Υποβιβάζονται στην Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία τα έξι (6) τελευταία στην βαθµολογία
σωµατεία εάν δεν ανέλθει ο πρωταθλητής και υποβιβαστούν δυο (2) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική
κατηγορία
β) εάν ανέλθει ο πρωταθλητής και υποβιβαστούν τρία (3) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική
Κατηγορία
5)- Περίπτωση υποβιβασµού επτά (7) σωµατείων
α) Υποβιβάζονται στην Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία τα επτά (7) τελευταία στην βαθµολογία
σωµατεία εάν δεν ανέλθει ο πρωταθλητής και υποβιβαστούν τρία (3) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική
κατηγορία
β) εάν ανέλθει ο πρωταθλητής και υποβιβαστούν τέσσερα (4) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική
Κατηγορία
6- Περίπτωση υποβιβασµού οκτώ (8) σωµατείων
Υποβιβάζονται στην Γ’ Ερασιτεχνική κατηγορία τα οκτώ (8) τελευταία στην βαθµολογία
σωµατεία εάν δεν ανέλθει ο πρωταθλητής και υποβιβαστούν τέσσερα (4) σωµατεία από την Γ΄ Εθνική
κατηγορία
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Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στην Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία θα προβιβασθούν τέσσερες (4) οµάδες ανεξαρτήτως οµίλων και
οµάδων
α) Περίπτωση διεξαγωγής σε ένα όµιλο.
Η διαδικασία ανόδου θα είναι αυτή που περιγράφεται για την Β’ ερασιτεχνική κατηγορία.
β) Περίπτωση διεξαγωγής σε δύο (2) οµίλους.
Θα γίνει µε απόφαση της αρµόδιας επιτροπής πρωταθλήµατος και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ένωσης.
Σε όλους τους αγώνες των play off Α-Β και Γ κατηγορίας δικαιούχος των εισπράξεων θα είναι η
γηπεδούχος οµάδα.

Οι κίτρινες κάρτες δεν προσµετρούνται για επιβολή και έκτιση ποινών.
Για την τελική βαθµολογική κατάταξη των οµάδων για κάθε όµιλο Α’ , Β’ και Γ΄ κατηγορίας θα
λαµβάνετε υπ’ όψη η βαθµολογία της κανονικής περιόδου εκτός των οµάδων που αγωνίσθηκαν σε
τελική φάση Play-Off, αναδείχθηκαν πρωταθλητές ή κέρδισαν άνοδο σε ανώτερη κατηγορία και
συγκεκριµένα:
Για την Α’ κατηγορία ο νικητής του τελικού των Play-Off καταλαµβάνει την πρώτη θέση και ο
χαµένος τη δεύτερη θέση του βαθµολογικού πίνακα. Την Τρίτη (3) και Τέταρτη (4) θέση θα
καταλαµβάνουν οι υπόλοιπες οµάδες που συµµετείχαν στα Play-Off σύµφωνα µε τη βαθµολογία της
κανονικής περιόδου του πρωταθλήµατος.
Για την Β’ κατηγορία οι νικητές των Play-Off θα καταταγούν στην τρίτη ή τέταρτη θέση σύµφωνα
µε τη βαθµολογία της πρώτης περιόδου. Την Πέµπτη (5) και Έκτη (6) θέση θα καταλαµβάνουν οι
υπόλοιπες οµάδες που συµµετείχαν στα Play-Off σύµφωνα µε τη βαθµολογία της κανονικής περιόδου
του πρωταθλήµατος.

Για την Γ’ κατηγορία θα έχουµε αντίστοιχη εφαρµογή και ανάλογα µε τον αριθµό των οµίλων
8.ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΣΤΟΛΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Η γηπεδούχος κάθε αγώνα οµάδα είναι υποχρεωµένη να έχει στη διάθεση του διαιτητή ικανό αριθµό
µπαλών για την διεξαγωγή του άρθρο 16 του Κ.Α.Π.
Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόµενες οµάδες έχουν στολές µε τα ίδια χρώµατα ή παρόµοια η
γηπεδούχος οµάδα έχει υποχρέωση ν’ αλλάξει στολή και σε περίπτωση που αρνηθεί τιµωρείται σύµφωνα µε το
άρθρο 14 του Κ.Α.Π.
9.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται µόνο από τις διαγωνιζόµενες οµάδες σύµφωνα µε το άρθρο 23
του Κ.Α.Π. και χωρίζονται σ’ αυτές που υποβάλλονται στο Φ.Α. και στηρίζονται κατόπιν µε υπόµνηµα εντός 48
ωρών και στις ενστάσεις που υποβάλλονται στην διοργανώτρια επίσης εντός 48 ωρών από την τέλεση του
αγώνα.
Για τις παραπάνω περιπτώσεις και για να γίνει δεκτή για συζήτηση η υποβληθείσα ένσταση ορίζεται
παράβολο 150 €..
Καταγγελία κατά του κύρους αγώνα για οποιοδήποτε λόγο µπορεί να υποβάλλει τρίτη οµάδα που
µετέχει στο ίδιο πρωτάθληµα µε τις διαγωνιζόµενες, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών από την
τέλεση του αγώνα, ορίζεται δε για την υποβληθείσα καταγγελία παράβολο 200 €.
Εάν γίνει δεκτή ένσταση ή καταγγελία το χρηµατικό ποσό επιστρέφεται στο σωµατείο, σε διαφορετική
περίπτωση το ποσό πηγαίνει στο ταµείο της Ε.Π.Σ. Πιερίας.
10.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
α) Κάθε µία από τις οµάδες που διαγωνίζονται πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε το απαραίτητο
φαρµακευτικό υλικό που θα χρησιµοποιούν οι ποδοσφαιριστές.
β) Τα γηπεδούχα σωµατεία σε κάθε αγώνα πρέπει να έχουν στην διάθεσή αυτών που αγωνίζονται
γιατρό αγώνα, στην διάθεση του οποίου θα υπάρχει φαρµακευτικό υλικό για πρώτες βοήθειες και φορείο για την
µεταφορά τραυµατία.
γ) Τα σωµατεία έχουν την υποχρέωση να φροντίζουν ώστε να διαθέτουν ιατρό για τους αγώνες τους ή
νοσοκόµους, ή διασώστες.
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ή ∆ΙΑΣΩΣΤΗ ή ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ πιστοποιηµένων ή
οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας που είναι πιστοποιηµένοι ότι µπορούν να προσφέρουν πρώτες
βοήθειες, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα διεξάγεται ο αγώνας µε υπαιτιότητα της γηπεδούχου
οµάδας.
Η πιστοποίηση υποχρεωτικά παραδίδεται στον διαιτητή του αγώνα.
11.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Η τιµή των εισιτηρίων καθορίζεται για τους αγώνες Α’, Β’ και Γ’ ερασιτεχνικής κατηγορίας 5€.
Όλα τα έσοδα από τις εισπράξεις περιέρχονται στο γηπεδούχο σωµατείο και όλα τα έξοδα του
µετακινούµενου σωµατείου βαραίνουν αυτό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα έξοδα διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα θα καταβάλλονται υποχρεωτικά πριν την
έναρξη του (άρθ. 12 παρ. 15). Σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας δεν θα διεξάγεται µε υπαιτιότητα του
γηπεδούχου σωµατείου µε όλες τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π.
12.∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ
Επίσηµοι διαιτητές για όλα τα πρωταθλήµατα, θεωρούνται όσοι υπέβαλαν στην οικεία επιτροπή
διαιτησίας της Ε.Π.Σ. αίτηση διορισµού τους και έγινε δεκτή µε την υπογραφή του σχετικού διοριστηρίου του

Κανονισµού ∆ιαιτησίας. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Α.Π. σε συνδυασµό µε τον
Κανονισµό ∆ιαιτησίας και ειδικότερα:
• Οι διαιτητές των αγώνων θα ορίζονται από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαιτησίας δύο τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την διεξαγωγή των αγώνων
• Κάθε είδους αγώνες µπορούν να διεξαχθούν µε ένα διαιτητή και ένα βοηθό ή και µόνο µε έναν
διαιτητή ανάλογα µε την κρισιµότητα του αγώνα και την κρίση της διοργανώτριας.
• Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής θα εφαρµόζεται το άρθρο 12 παρ. 9 του Κ.Α.Π.
• Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν διαιτητές οι αντίπαλες οµάδες υποχρεούνται να υποδείξουν
πρόσωπο κοινής αποδοχής ως διαιτητή και εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του
Κ.Α.Π.
• Εφόσον υπάρχει αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11,
12, 13 και 14 του Κ.Α.Π.
13.ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΘΟΥΣ
α) Στην πρωταθλήτρια οµάδα κάθε κατηγορίας (Α΄ Β΄ και Γ΄) θα απονεµηθεί Κύπελλο και εικοσιπέντε
(25) µετάλλια.
β) Στην οµάδα της οποίας κανένας ποδοσφαιριστής (παράγοντας - προπονητής) δεν θα τιµωρηθεί σ’
όλη την διάρκεια του πρωταθλήµατος που µετέχει θα δοθεί βραβείο ήθους σε ειδική τελετή που θα οργανώσει η
Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ.
Από την περίοδο 2013-2014 και εφ’ εξής οι οµάδες που κατακτούν το βραβείο ήθους θα τυπώνουν στις
εµφανίσεις τους ένα αστεράκι για κάθε βραβείο ακριβώς επάνω από το σήµα του σωµατείου στο χρώµα της
Ε.Π.Σ. Πιερίας (πορτοκαλί). Σε περίπτωση κατάκτησης πέντε αστεριών αυτό θα γίνεται ένα αστέρι στο χρώµα
του χρυσού.
14.ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Εφαρµογή του άρθρου 18 παρ. 7β του Κ.Α.Π. σε συνδυασµό µε τον κανονισµό προπονητών
ποδοσφαίρου άρθρο 7.
•
Για την Α΄ ερασιτεχνική κατηγορία οι οµάδες υποχρεούνται να προσλάβουν προπονητή που έχει σε
ισχύ ταυτότητα προπονητή τριετούς διάρκειας η οποία εκδίδεται από την Ε.Π.Ο. (Σχολή προπονητών,
Παράβολο εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €) για τρία χρόνια).
•

Στη συνέχεια υπογράφεται σύµβαση της οµάδος µε τον προπονητή και κατατίθεται στη ∆.Ο.Υ.

•

Ένα αντίγραφο της σύµβασης µε αντίγραφο της ταυτότητας προπονητή κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. Πιερίας

µαζί µε παράβολο 40 € για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή.
•

Η παραπάνω έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή για την Α΄ ερασιτεχνική κατηγορία

είναι υποχρεωτική.
•

Για την Β΄ και Γ΄ ερασιτεχνική κατηγορία η πρόσληψη προπονητή δεν είναι υποχρεωτική.

•

Αν θέλουν να προσλάβουν προπονητή θα πρέπει να εφαρµόσουν ότι αναφέρεται παραπάνω για την Α΄

ερασιτεχνική κατηγορία.
•

Οι οµάδες της Β΄ και Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας που δεν προσέλαβαν προπονητή είναι υποχρεωµένες

να προµηθευτούν από την Ε.Π.Σ. Πιερίας κάρτα υπευθύνου οµάδας τεχνικής περιοχής για µία φορά την
αγωνιστική περίοδο, καταβάλλοντας παράβολο σαράντα (40) ευρώ
•

Όλα τα παραπάνω θα αναφέρονται στην προκήρυξη του πρωταθλήµατος αγωνιστικής περιόδου 2015-

2016.
Για την εφαρµογή των παραπάνω θα δοθούν οδηγίες στους ∆ιαιτητές και Παρατηρητές των αγώνων
15.ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
Για κάθε αγώνα της αρµοδιότητας της Ε.Π.Σ. Πιερίας ορίζεται ένας εκπρόσωπος της (παρατηρητής),
από πίνακα που καταρτίζεται κατά την απόλυτη κρίση της. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 13 του Κ.Α.Π.
16. ΑΓΩΝΑΣ SUPER CUP

Θα διεξάγεται αγώνας Super Cup στο Ενωσιακό Γήπεδο µεταξύ του πρωταθλητή Α΄ κατηγορίας και του
Κυπελλούχου σωµατείου.
Στην περίπτωση που ο πρωταθλητής και ο Κυπελλούχος είναι η ίδια οµάδα ο αγώνας Super Cup δεν
θα διεξάγεται
Σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας για λόγους που γίνονται δεκτοί από το ∆.Σ. της Ένωσης του
Πρωταθλητή ή Κυπελλούχου οι θέσεις τους αναπληρώνονται για τον αγώνα του Super Cup από τους φιναλίστ
αντίστοιχα.
17.ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Τα σωµατεία που θα κληθούν να δηλώσουν συµµετοχή δέχονται τους όρους της προκήρυξης και
ιδιαίτερα το άρθρο που αφορά τους αγώνες κατάταξης (PLAY- OFF) χωρίς να έχουν το δικαίωµα να κάνουν
ένσταση ή έφεση στην διάρκεια ή την λήξη του πρωταθλήµατος.
β) Για την κάλυψη των ποδοσφαιρικών αγώνων των σωµατείων της δύναµης της Ε.Π.Σ. Πιερίας από
ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις θα πρέπει οπωσδήποτε η ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί να έχουν την άδεια της
διοργανώτριας Ε.Π.Σ. Πιερίας (άρθ. 29 του Κ.Α.Π.).
Η Ε.Π.Σ. Πιερίας για τις ανάγκες συµβάσεων χορηγίας δικαιούται ηχητικού και διαφηµιστικού χρόνου σε
όλα τα γήπεδα (άρθ. 8 παρ. 9 του Κ.Α.Π.).
γ) Με το τέλος της κανονικής περιόδου µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα γίνεται
επικύρωση των βαθµολογιών ανά κατηγορία. Μετά την λήξη των αγώνων Play-Off στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο θα γίνει επικύρωση των τελικών βαθµολογιών.
Ποινές που θα επιβάλλονται κατά τη διάρκεια τις διαδικασίας των Play-Off και αφορούν
ποδοσφαιριστές και αξιωµατούχους θα εκτίονται στη διάρκεια των Play-Off και τα υπόλοιπα αυτών στη
νέα αγωνιστική περίοδο.
Ποινές που θα επιβάλλονται στα σωµατεία για πειθαρχικά παραπτώµατα κατά τη διάρκεια των
Play-Off θα εκτίονται στη διάρκεια των Play-Off και τα υπόλοιπα αυτών στη νέα αγωνιστική περίοδο.
Ποινή τιµωρίας του γηπέδου θα εκτίεται στη διάρκεια των Play-Off (το ουδέτερο γήπεδο δεν
λαµβάνεται υπ’ όψη για έκτιση ποινής) το τυχόν υπόλοιπο µεταφέρεται στη νέα αγωνιστική περίοδο.
Ποινές που αφορούν αφαίρεση βαθµών στη διάρκεια των Play-Off, επισύρουν τον αποκλεισµό
της υπαίτιας οµάδας από τη συνέχεια των Play-Off και τη µεταφορά της ποινής στην επόµενη
αγωνιστική περίοδο.
Σε περίπτωση επιβολής ποινής αφαίρεσης βαθµών στην τελική φάση των Play-Off και των
τριών κατηγοριών, η ποινή της αφαίρεσης βαθµών µεταφέρεται στη νέα αγωνιστική περίοδο.
δ) Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα εντός του αγωνιστικού χώρου .Οι παρατηρητές των αγώνων σε
περιπτώσεις παράβασης θα έχουν το δικαίωµα να αποµακρύνουν εκτός αγωνιστικού χώρου τους παραβάτες.
ε) Απαγορεύεται ρητώς η συµµετοχή οµάδας σωµατείου-µέλους της 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 και ετήσιος αποκλεισµός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που
έλαβαν µέρος.
18.ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη, τον Κ.Α.Π., τον Πειθαρχικό Κώδικα, τον Κανονισµό
∆ιαιτησίας, τον Κανονισµό προπονητών και την αθλητική νοµοθεσία θα ρυθµίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Ε.Π.Σ. Πιερίας. Επίσης κάθε τροποποίηση που θα γίνεται θα ενηµερώνονται τα σωµατεία.
Επίσης ισχύει κάθε τροποποίηση του Κ.Α.Π. και των σχετικών διατάξεων της αθλητικής νοµοθεσίας που
τυχόν γίνεται µετά την προκήρυξη αυτή.

Η Επιτροπή Πρωταθλήµατος
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Για το ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ηµήτριος Ελευθεριάδης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος Ορφανίδης

Ε.Π.Ο. – Αθήνα
Ν.Ε.Φ.Α. – Κατερίνη
Ε.∆. / Ε.Π.Σ. Πιερίας
Σ.∆.Π.Ν.Π. - Κατερίνη
Σ.Π.Π.Ν.Π. - Κατερίνη

