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Αρ. Πρωτ. 308        Νέα Έφεσος:   01-08-2019 

         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 
2018-2019. 
 6. Τον κανονισµό προπονητών ποδοσφαίρου. 
         7. Την 8η /31-07-2019 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Πιερίας. 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

         Τους αγώνες πρωταθλήµατος ερασιτεχνικών σωµατείων ποδοσφαίρου της περιόδου 2019-2020: 
         1.- Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία. 
         2.- Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία. 
         3.- Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία. 
 
1.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.   
 
2.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.  
 Συµµετέχουν όσα σωµατεία δικαιούνται κατά κατηγορία σύµφωνα µε τους πίνακες της τελικής 
βαθµολογικής κατάταξης των σωµατείων της περιόδου που έληξε 2018-2019. 
 Η τελική διαµόρφωση όλων των κατηγοριών ή των τυχόν οµίλων της περιόδου 2019-2020 θα 
αποφασισθεί από την εκτελεστική επιτροπή της Ένωσης µετά τη λήξη των δηλώσεων συµµετοχής, 
δηλ. 17-08-2019 και πριν τις κληρώσεις των πρωταθληµάτων ανάλογα µε τις δηλώσεις συµµετοχής 
για την περίοδο 2019-2020 καθώς και τυχόν συµπληρωµατικής προκήρυξης. Επίσης θα µπορούν να 
πάρουν µέρος νεοϊδρυθέντα σωµατεία εφόσον έχουν νοµιµοποιηθεί αρµόδια πριν από την κλήρωση 
των αγώνων. 
 Τέλος θα µπορούν να πάρουν µέρος και σωµατεία που θα προέλθουν από συγχώνευση 
εφόσον έχουν νοµιµοποιηθεί αρµόδια, καθώς και όσα ήταν σε αδράνεια τις δύο (2) τελευταίες 
αγωνιστικές περιόδους. 
 Τα σωµατεία της Α’  ερασιτεχνικής κατηγορίας καθώς και αυτά που µετέχουν σε ανώτερες 
κατηγορίες σύµφωνα και µε την από  8

η
/31-07-2019 απόφαση της ΕΕ της ΕΠΣ Πιερίας έχουν το 

δικαίωµα για την περίοδο 2019-2020 να δηλώσουν συµµετοχή Β’ οµάδας µε προϋποθέσεις και οι 
οποίες θα χαρακτηρίζονται ως ΟΜΑ∆ΕΣ Β του ιδίου σωµατείου στην Γ’ ερασιτεχνική κατηγορία. 
 Οι οµάδες που θα χαρακτηρισθούν ως ΟΜΑ∆ΕΣ Β έχουν δικαίωµα προβιβασµού εφόσον δεν 
θα είναι στην ίδια κατηγορία µε την ΟΜΑ∆Α Α για την περίοδο 2020-2021 και δεν έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής στο Κύπελλο της τρέχουσας περιόδου. 
 
 



 

 

 
 ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β ΕΙΝΑΙ: 
 
 1.- Οι οµάδες Β θα έχουν κάρτα υγείας για κάθε ποδοσφαιριστή καθώς και κατάσταση αθλουµένων 
µελών θεωρηµένη από την Ένωση, όπου θα αναγράφονται διαφορετικοί ποδοσφαιριστές από αυτούς που 
θα συµµετέχουν στην ΟΜΑ∆Α Α του ίδιου σωµατείου. 
 2.- Ποδοσφαιριστές που αναγράφονται στην κατάσταση της ΟΜΑ∆ΑΣ Β δεν επιτρέπεται να 
αγωνισθούν µε την ΟΜΑ∆Α Α και το αντίστροφο ειδάλλως η συµµετοχή τους θα θεωρηθεί αντικανονική και 
θα εφαρµοσθούν οι προβλεπόµενες κυρώσεις από τον ΚΑΠ. Ποδοσφαιριστές γεννηµένοι από 1-1-2002 και 
µετά θα µπορούν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους να µετακινούνται από την οµάδα Β στην οµάδα Α και το 
αντίστροφο. 
 3.- Από 1-1-2020 έως 15-1-2020 επιτρέπετε η αλλαγή των καταστάσεων οµάδων Α και Β µε 
µεταφορά ποδοσφαιριστών από την ΟΜΑ∆Α Α στην ΟΜΑ∆Α Β. Οι καταστάσεις αυτές θα ισχύουν µέχρι το 
τέλος περιόδου 2019-2020. 

Σε περίπτωση που η έναρξη των πρωταθληµάτων δεν µπορεί να γίνει µε τον 
προκαθορισµένο αριθµό των οµάδων, ο αριθµός των οµάδων θα συµπληρώνεται σύµφωνα µε την 
τελική βαθµολογία κατάταξης των σωµατείων της προηγούµενης περιόδου 
 
3.∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑ∆ΟΣ - ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 

α) Τα σωµατεία που θα πάρουν µέρος στους αγώνες των παραπάνω πρωταθληµάτων πρέπει να 
υποβάλλουν µέχρι 17-08-2019 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.) Η αρίθµηση των φανέλων θα είναι από το 1 έως το 18. 
  Επιτρέπεται η διαφήµιση στις φανέλες των ποδοσφαιριστών µε την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από 
τη διοργανώτρια (Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ) άρθρο 14 παρ. 4 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 ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ κάθε οµάδα να καταθέσει: 
 α) Παραχωρητήριο για τη χρήση του γηπέδου από την αρµόδια ∆ηµοτική αρχή καθώς και άδεια 
λειτουργίας από την αρµόδια επιτροπή γηπέδων. 
 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 17-08-2019. 

 δ) Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τηλέφωνα επικοινωνίας, αντιπρόσωπο, υπεύθυνο 
αλληλογραφίας, συνοδευόµενο µε φωτοτυπία του πρακτικού του ∆.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης. 

 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 F.I.F.A., 
της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο. (άρθρο 2, παρ. 3

α 
εδ. ιγ καταστατικού Ε.Π.Ο.) θεωρηµένο για το γνήσιο της 

υπογραφής. 

 ζ) Να κατατεθεί πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα των µελών του ∆.Σ. (π.χ. Προέδρου, Γραµµατέα, Εκπροσώπου κ.τ.λ.), των προσώπων 
που δηλώνουν τα προσωπικά τους e-mail, όσων γενικά αναφέρονται στη δήλωση και των αθλητών 
του σωµατείου, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής τους.   

Για ποδοσφαιριστές που θα µετέχουν στους αγώνες του σωµατείου τους απαιτείτε η πράξη 
συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή 
θεωρηµένη νόµιµα για το γνήσιο της υπογραφής του.  

Στο έγγραφο αυτό συµπληρώνονται σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή και 
σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής δεν έχει συµπληρώσει το 18

Ο
 έτος της ηλικίας του (ανήλικος) η 

πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα υπογράφεται 
θεωρηµένη νόµιµα για το γνήσιο της υπογραφής από τον νόµιµο κηδεµόνα. 

Όλα τα σωµατεία έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν την ατοµική κάρτα υγείας 
ποδοσφαιριστή τις οποίες θα επιδεικνύουν στον ∆ιαιτητή.  



 

 

 η) Να δηλωθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail και αριθµός Fax για την άµεση 
επικοινωνία. 

Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί e-mail ή fax από κάποιο σωµατείο αυτό είναι υπεύθυνο για 
να λαµβάνει γνώση της οποιαδήποτε τυχόν αλληλογραφίας που αφορά αφού αυτή θα γίνεται 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ. Πιερίας (www.epspierias.gr) χωρίς άλλη ειδοποίηση από τη 
γραµµατεία της Ένωσης. 

 

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 14-09-2019    ηµέρα ΣΑΒΒΑΤΟ          
             Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      15-09-2019    ηµέρα ΚΥΡΙΑΚΗ (Πρωί και Απόγευµα)        
             Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    κατά την κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
         α) Οι παραπάνω ηµεροµηνίες έναρξης των πρωταθληµάτων για τεχνικούς λόγους µπορούν να 
τροποποιηθούν µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 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) Η Εκτελεστική Επιτροπή 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 09-
09-2019, µε την Ε.Π.Σ. Πιερίας να έχει το δικαίωµα αλλαγών εάν αυτές χρειασθούν. 
 Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται 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, πλην 
των περιπτώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 21 παρ. 1β & ε παρ. 2α του ΚΑΠ. 
 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.  
 Απαγορεύεται η έναρξη των αγώνων του δευτέρου ή επόµενων γύρων εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί 
οι αγώνες του πρώτου γύρου των πρωταθληµάτων. 
 
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. 
 Η Εκτελεστική Επιτροπή 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.- ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΑΓΩΝΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ 
 α) Τα γηπεδούχα σωµατεία µε την αποδοχή της παρούσας προκήρυξης εκχωρούν προς την Ε.Π.Σ. 
Πιερίας την υποχρέωσή τους και εξουσιοδοτούν αυτή να προβαίνει για λογαριασµό τους στην έκδοση της 
άδειας για τη τέλεση των αγώνων τους. 
 β) Τα γηπεδούχα σωµατεία πρέπει να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης και 
καταστολής πράξεων που δυσφηµούν το άθληµα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε 
αντιαθλητική ενέργεια τω ποδοσφαιριστών των µελών και των οπαδών τους. Σε περίπτωση που 
δηµιουργηθούν επεισόδια που µπορούν να δυσφηµούν το άθληµα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα 
πρόσωπα που προαναφέραµε επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ποινές στον πειθαρχικό κώδικα µε απόφαση 
της Ένωσης. 
 
 
7.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. 

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 ή που έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια (Ελληνική ταυτότητα 
ή ∆ιαβατήριο). 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. 

Η 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. 12 του Κ.Α.Π.) 

Ειδικά και µόνο για τον προσδιορισµό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών που αποκτούν 
δικαίωµα να αγωνίζονται σε ανδρικές οµάδες (συµπλήρωση της ηλικίας των 14άρων ετών) ως 
συµπλήρωση των 14 ετών νοείται ή ηµερολογιακή συµπλήρωση των 14 ετών από την ηµέρα των 
γενεθλίων. (άρθρο 19 παρ. 11γ του ΚΑΠ) 

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός εικοσιτεσσάρων ωρών η συµµετοχή ποδοσφαιριστή ή 

ποδοσφαιριστών σε δύο αγώνες. Σε περίπτωση συµµετοχής τους αυτή θα θεωρείται αντικανονική 
στον δεύτερο αγώνα 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Παράβαση των παραπάνω θεωρείται αντικανονική συµµετοχή και σε περίπτωση υποβολής 

ένστασης θα επιβάλλονται όλες οι προβλεπόµενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις. 
Η κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών θα πρέπει να θεωρείται από γιατρό και θα έχει ισχύ για 

ένα (1) χρόνο. 
Την θεώρηση µπορεί να την κάνει Παθολόγος, Καρδιολόγος, Αθλίατρος, Ορθοπεδικός, 

Πνευµονολόγος, Αγροτικός Ιατρός και Ιατρός Γενικής Ιατρικής. 
 
Τέλος επιτρέπεται καθ’  όλη τη διάρκεια του αγώνα να γίνονται έως τέσσερες (4) αλλαγές. 

(άρθρο 16, παρ. 4
α
 του ΚΑΠ). 

 
 
8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
  Ο προβιβασµός και υποβιβασµός των σωµατείων θα καθοριστεί µε συµπληρωµατική προκήρυξη 
αφού ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συµµετοχής στο πρωτάθληµα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και των τοπικών 
κατηγοριών Α, Β, της Ένωσης. 
 
 
 
 
 
9.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. 
 
10.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 δύο (2) εργάσιµων ηµερών και στις ενστάσεις που υποβάλλονται στην διοργανώτρια επίσης εντός δύο 
(2) εργάσιµων ηµερών 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) εργάσιµων 
ηµερών από την τέλεση του αγώνα, ορίζεται δε για την υποβληθείσα καταγγελία παράβολο 200 €. 



 

 

 Η συζήτηση τν ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση του ενιστάµενου σωµατείου είναι 
ανίσχυρη και δεν λαµβάνεται υπ’  όψη (άρθρο 23 παρ. 5 ΚΑΠ) 
 Οι ενστάσεις που αφορούν αντικανονική διακοπή αγώνα εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή 
διατάξεων του ΚΑΠ από τον διαιτητή που σχετίζονται µε τη συµπλήρωση των οµάδων µετά την έναρξη του 
αγώνα, αντικανονική συµµετοχή ποδοσφαιριστή και µη παρουσία ιατρού, υποβάλλονται στη διοργανώτρια 
µε συστηµένη επιστολή ή µε αποδεικτικό επίδοσης µέσα σε δύο εργάσιµες ηµέρες (άρθρο 23 παρ. 4β του 
ΚΑΠ) από την ηµέρα που έγινε ο αγώνας η οποία δεν υπολογίζεται. 
 Όλες οι παραπάνω ενστάσεις που αποστέλλονται στη διοργανώτρια µε συστηµένη επιστολή 
διαβιβάζονται υποχρεωτικά και µε FAX ή e-mail εντός της παραπάνω προθεσµίας. 
 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. 
 
11.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. 
 Σε όλους τους αγώνες όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων ανδρών και 
ακαδηµιών 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 των ΤΕΙ και διαπιστευµένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιηµένος στην 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 σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. 
 Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα ιατρού κατά τα ανωτέρω 
ο αγώνας δεν διεξάγεται και ισχύουν οι ποινές του άρθρου 16, παρ. 2

α
 του ΚΑΠ, σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 23, παρ. 1ζ του ΚΑΠ. 
 
12.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. 8η). Σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας δεν θα διεξάγεται µε υπαιτιότητα του 
γηπεδούχου σωµατείου µε όλες τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π. 
 
 
13.∆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 άρθρο 12, 
παρ. 8γ του ΚΑΠ. 

• Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής θα εφαρµόζεται το άρθρο 12  παρ. 8δ του Κ.Α.Π. 

• Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν διαιτητές ο αγώνας µαταιώνεται χωρίς ευθύνη των οµάδων 
και επανορίζεται από την διοργανώτρια σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ΚΑΠ άρθρο 8 παρ. 
ε 

• Εφόσον υπάρχει αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
8, παρ. στ, του Κ.Α.Π. 

• Σωµατείο που επιθυµεί την παρουσία παρατηρητή διαιτησίας σε αγώνα του πρέπει να 
απευθύνεται έγκαιρα µε αίτησή του στην επιτροπή διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Πιερίας που είναι η 
µόνη αρµόδια για τον ορισµό του. Τα έξοδα αποζηµίωσης του παρατηρητή διαιτησίας βαρύνουν 
το σωµατείο που υποβάλει την αίτηση τα οποία είναι 15 €. 

• Η αρµόδια επιτροπή διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Πιερίας µπορεί να ορίζει παρατηρητές διαιτησίας 
κατά την κρίση της. 

• Καµία ένσταση ή εξαίρεση δεν επιτρέπεται να υποβληθεί από τις διαγωνιζόµενες οµάδες για τον 
ορισµό του διαιτητή ή βοηθού διαιτητή που έγινε σύµφωνα µε τις παραπάνω διαδικασίες. 



 

 

 
14.ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΘΟΥΣ 
         α) Στην πρωταθλήτρια οµάδα κάθε κατηγορίας (Α΄ Β΄ και Γ΄) θα απονεµηθεί Κύπελλο και εικοσιπέντε 
(25) µετάλλια µε τη λήξη της ποδοσφαιρική περιόδου. 
         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, στην Τακτική Γενική Συνέλευσή της ή στη γιορτή µετά τη λήξη της 
ποδοσφαιρικής περιόδου. 
 γ) Στον πρώτο σκόρερ κάθε κατηγορίας θα απονέµεται αναµνηστικό. 
 
15.ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 
 Εφαρµογή του άρθρου 18 παρ. 1γ του Κ.Α.Π. σε συνδυασµό µε τον κανονισµό προπονητών 
ποδοσφαίρου άρθρο 2 παρ. 3, άρθρο 5 & 6 και άρθρο 13 
 

� Είναι υποχρεωτική η πρόσληψη διπλωµατούχου προπονητή UEFA και πιστοποίηση ΕΠΟ 
από τα σωµατεία της Α΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020. 
Τα σωµατεία Β και Γ ερασιτεχνικής κατηγορίας που επιθυµούν να δηλώσουν προπονητή ή 
και βοηθό προπονητή αυτός θα πρέπει να είναι διπλωµατούχος κάτοχος ταυτότητας 
τριετούς διάρκεια UEFA ή ΕΠΟ. 

 
� Εφόσον τα σωµατεία Α, Β και Γ ερασιτεχνικής κατηγορίας απασχολήσουν διπλωµατούχο 

προπονητή κάτοχο ταυτότητας τριετούς διάρκειας UEFA ή ΕΠΟ αυτός θα πρέπει 
υποχρεωτικά να είναι Έλληνας. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπογραφεί σύµβαση της οµάδας 
µε τον προπονητή και να κατατεθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ. Ένα αντίγραφο της σύµβασης 
θεωρηµένο από την ∆ΟΥ και αντίγραφο της ταυτότητας τριετίας του προπονητή κατατίθεται 
στην Ε.Π.Σ. Πιερίας µαζί µε ποσό 50 € για να προβεί η Ένωση στην έκδοση δελτίου 
πιστοποίησης προπονητή. 

 
� Σωµατεία Β΄ και Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας τα οποία δεν απασχολούν διπλωµατούχο 

προπονητή κάτοχο ταυτότητας τριετούς διάρκειας UEFA ή ΕΠΟ, µπορούν µε αίτησή τους 
στην Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Πιερίας και κατάθεση χρηµατικού ποσού 80 € να ζητούν την έκδοση 
άδειας εισόδου για συγκεκριµένο πρόσωπο ώστε να εκτελεί χρέη υπευθύνου τεχνικής 
περιοχής χωρίς να έχουν το δικαίωµα καθηκόντων προπονητή εντός τεχνικής περιοχής. Η 
άδεια αυτή θα ισχύει για τη τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο. Αυτός δεν θα έχει δικαίωµα να 
αναγράφεται ως ποδοσφαιριστής στο Φ.Α. σε οποιοδήποτε σωµατείο. Σε περίπτωση που 
αγωνισθεί ως ποδοσφαιριστής σε οποιοδήποτε σωµατείο ενώ έχει την ιδιότητα του 
εκτελούντος χρέη υπευθύνου τεχνικής περιοχής τότε µε απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Πιερίας 
θα αφαιρείτε η παραπάνω ιδιότητά του, δεν θα µπορεί να επανέλθει σε οποιοδήποτε 
σωµατείο την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο τυχόν δε συµµετοχή του σε περίπτωση που 
υποβληθεί ένσταση ή καταγγελία θα είναι αντικανονική έως τη λήξη της αγωνιστικής 
περιόδου. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τον ΚΑΠ και 
τον κανονισµό προπονητών κυρώσεις 

 
� ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε διαφορετική περίπτωση για τα σωµατεία της Α’ ερασιτεχνικής κατηγορίας θα 

επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τον ΚΑΠ και τον κανονισµό προπονητών κυρώσεις  
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προπονητής –Ποδοσφαιριστής  
 

1. Ένας ποδοσφαιριστής µπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το 

γεγονός ότι έχει αποκτήσει δίπλωµα ή διπλώµατα προπονητή ΕΠΟ/UEFA οιασδήποτε 

κατηγορίας.  

2. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA 

ή έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόµατα να έχει 

δικαίωµα να αγωνίζεται. Η συµµετοχή του θεωρείται ως αντικανονική συµµετοχή και 

επισύρει τις από τους Κανονισµούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόµενες ποινές για τον ίδιο και το 

σωµατείο.  



 

 

3. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFA 

ανεξαρτήτως εάν αυτή έχει λήξει ή βρίσκεται εν ισχύ, εφόσον επιθυµεί να αγωνίζεται, θα 

πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην ΕΠΟ τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες προ της 

ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να 

υποβάλλει έγγραφη δήλωση µε την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο 

επιθυµεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει 

δικαίωµα να εργαστεί ως προπονητής καθ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.  

4. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο 

δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται να απασχολείται ως προπονητής στα 

τµήµατα υποδοµών του σωµατείου στο οποίο αγωνίζεται.  

5. Ποδοσφαιριστής που απέκτησε την ιδιότητα του εκτελούντος χρέη προπονητή, 

βοηθού προπονητή σωµατείου την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο ακόµη και αν γίνει 

άρση της ιδιότητας αυτής, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής ως 

ποδοσφαιριστής µε οποιαδήποτε οµάδα µέχρι τη λήξη της τρέχουσας ποδοσφαιρικής 

περιόδου. 

 
16.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. 
 
 
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. 
 
 γ) Με το τέλος της κανονικής περιόδου µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 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 ή στη Γ’ Εθνική και ετήσιος αποκλεισµός στους ποδοσφαιριστές και στους 
προπονητές που έλαβαν µέρος. (άρθρο 37 παρ 6 του ΚΑΠ). 
 

Στ) Στον αγωνιστικό χώρο θα εισέρχονται για κάθε οµάδα ο εκπρόσωπος του σωµατείου που 
θα προσκοµίζει στον διαιτητή φωτοτυπία της ταυτότητας του και ο προπονητής του σωµατείου που 
θα προσκοµίζει στον διαιτητή το δελτίο πιστοποίησης προπονητή διαφορετικά δεν εισέρχεται στον 
αγωνιστικό χώρο ως προπονητής. Τα ανωτέρω πρόσωπα θα σηµειώνονται από τον διαιτητή στο 
Φ.Α. 
 
18.ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ-ΜΜΕ 
         Η Ε.Π.Σ. Πιερίας έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωµάτων 
και την έγκριση κάθε ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης αγώνα µε σχετική άδεια της διοργανώτριας. 
 
19.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 
της Εκτελεστικής Επιτροπής 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                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

Αστέριος Τόκας                                    ∆ηµήτριος Τσακνάκης 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
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 


