
EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ  αφού έλαβε υπόψη του :
Α)Το Καταστατικό της
Β)Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων όπως ισχύει   
Γ)Τον Πειθαρχικό Κώδικα 
Δ)Τις διατάξεις των κανονισμών  της Ε.Π.Ο. 
Ε)Την αριθμ. 07/21-06-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τους αγώνες Πρωταθλήματος  ποδ/κης περιόδου  2010 - 2011 μεταξύ των σωματείων 
της Α, Β, και Γ' Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας  και στους οποίους δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν  τα παρακάτω σωματεία, κατά κατηγορία:

Α'   Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α

1 Α.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑ
2 ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
3 Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
4 Α.Ε. ΠΕΡΔΙΚΑ
5 Α.Σ. ΒΕΡΜΙΟ  ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ
6 ΔΡΑΣΗ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ
8 Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ
9 Ο ΝΕΟΣ ΑΡΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ
10 Α.Ε.Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ
11 ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ
12 Α.Ο. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ
13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
14 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
15 ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
16 ΕΡΜΗΣ  ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ

Β΄  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α
         
ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ  ΒΑΤΕΡΟΥ Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΗΠΟΥ-ΣΠΑΡΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Μ. ΑΛΕΞ/ΡΟΣ  ΧΑΡΑΥΓΗΣ Α.Σ.ΙΩΝΙΚΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΑΕ  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Μ.Σ.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ  ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΡΟΣ  ΑΡΔΑΣΣΑΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΕΙΤΟΥ Ε.Μ.Α.Σ. ΑΝΑΓ/ΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
ΚΟΖΑΝΗ 2004 ΔΟΞΑ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α.Ε. ΕΛΠΙΔΕΣ  ΑΕΚ Α.Μ.Σ. ΔΟΞΑ  ΡΟΔΙΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ
Α.Γ.Σ. ΔΑΦΝΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΕΚ ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΗ ΠΤΟΛ
Φ.Σ. ΑΝΑΓ/ΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ Α.Μ.Σ. ΕΛΑΤΟΣ  ΕΛΑΤΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ  ΠΤΟΛ/ΔΑΣ
Α.Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΚΟΙΛΑΔΑΣ Α.Σ. ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤ/ΤΟΣ ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ
ΑΡΗΣ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ

Γ΄ Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α
  
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΟΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΙ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
ΔΑΝΑΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 2000 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ ΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ
Α.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΡΜΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΕΡΜΗΣ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΤΑΝΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ
Λ.Π.Α.Ο. Ο ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΑ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΡΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

Οι όμιλοι της Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας  θα καταρτισθούν με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ., 
ύστερα από την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής.

1.- ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη αυτή  είναι πρόσκληση  για δέσμευση  των σωματείων με την Ε.Π.Σ. 
Κοζάνης και των ομάδων, που έχουν  δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα αυτό, 
οτι  αποδέχονται  τους  όρους  διεξαγωγής  του  Πρωταθλήματος,  σύμφωνα  με  τον 
Κ.Α.Π. (άρθρο 7 παρ. 2 ).

2.- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Με την αριθμ.  07/21-06-2010 απόφαση του  Διοικητικού μας Συμβουλίου,  ημέρα 
έναρξης  των  αγώνων  ορίζεται  η   11-12/09/2010   για  την  Α'    και Β' Κατηγορία. 
Της Γ' Κατηγορίας θα καθοριστούν με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ..

3.- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλα τα σωματεία οφείλουν να υποβάλλουν μέχρι  14-08-2010  δήλωση συμμετοχής 
στην  Ε.Π.Σ.,  σε  ειδικό  έντυπο,  που  χορηγείται  απ΄  αυτήν και  η  οποία  πρέπει  να 
συνοδεύεται από τα σχετικά παράβολα συμμετοχής και της συνδρομής, καθώς και τις 
τυχόν προηγούμενες οφειλές.
Για  την  Γ΄  κατηγορία  θα  γίνουν  δεκτές  και  δηλώσεις  σωματείων  που  θα 
ενεργοποιηθούν ή αναγνωρισθούν(νέα σωματεία), μέχρι την κλήρωση των αγώνων.
Στην δήλωση αυτή, εκτός των άλλων, πρέπει να αναγράφονται και τα χρώματα της 
ομάδας,  καθώς  και  το  γήπεδο,  που  θα  χρησιμοποιήσουν  κατά  τη  διάρκεια  των 
αγώνων πρωταθλήματος.

Επίσης τα σωματεία που δηλώνουν ως έδρα, γήπεδο που ανήκει σε άλλη ομάδα ή 
Αρχή, πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του σωματείου ή της Αρχής περί 
παραχωρήσεως  του  γηπέδου  ,  διαφορετικά  η  δήλωση συμμετοχής  δεν  θα  γίνεται 
δεκτή
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4.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
    
α) Το πρόγραμμα των αγώνων  θα καταρτιστεί με την δημόσια κλήρωση των ομάδων, 
που θα είναι αντίπαλες και που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ Κοζάνης.
β) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων, οι γηπεδούχες ομάδες, η ημέρα και ώρα έναρξης 
των αγώνων θα καθοριστούν με το πρόγραμμα των αγώνων.
γ) Τα σωματεία της Α΄ Κατηγορίας θα αγωνίζονται σε γήπεδα με χόρτο, διαφορετικά 
ο αγώνας δεν θα τελείται και το υπαίτιο σωματείο θα υποστεί τις προβλεπόμενες, από 
τον ΚΑΠ, κυρώσεις.

5.- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ

Στους αγώνες  θα ορίζεται, κατά περίπτωση, ένας  εκπρόσωπός μας (Παρατηρητής).
Αν δεν προσέλθει παρατηρητής αγώνα ο αγώνας διεξάγεται και χωρίς αυτόν .

6.- ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Σχετικά  με  τις  ποινές  που  επιβάλλονται  σε  βάρος  ποδ/των  για   παραβάσεις  των 
Κανόνων Παιδιάς - Κανονισμού αγώνων  Ποδ/ρου -Γενικών Κανονισμών κ.λ.π. και 
με τον τρόπο  και  τη διαδικασία  της επιβολής ποινών έχουν  εφαρμογή οι διατάξεις  
του άρθρου 10 (παρ. 1 και 2 ε του Πειθαρχικού Κώδικα) .

7.-  ΠΟΙΝΕΣ  ΣΕ  ΒΑΡΟΣ  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΕΝΤΟΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ.

Για τις ποινές των ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 και των 
παραγ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Πειθαρχικού Κώδικα

8.- ΕΚΤΙΣΗ  ΠΟΙΝΩΝ

Αν η καταβολή των οφειλόμενων χρηματικών ποινών των άρθρων 6 , 7 και 10 του 
Πειθαρχικού Κώδικα υπερβαίνει τα 150 ευρώ  δεν γίνει εντός  30 ημερών από την 
τελεσιδικία  της  απόφασης  κάθε  αγώνας της  ομάδας που οφείλει  δεν  ορίζεται  και 
κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου (Άρθρο 29 παρ 4ε του Πειθαρχικού Κώδικα).

9.- ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

α) Όλα τα σωματεία της Α΄ και Β΄ κατηγορίας θα έχουν στην ενδεκάδα, τρεις (3) 
ποδ/τες  κάτω  των  21  ετών,  οι  οποίοι  θα  μετέχουν  υποχρεωτικά  στους 
διεξαγόμενους αγώνες συνεχώς και καθ΄όλη τη διάρκεια αυτού. Για την περίοδο 
2010-2011 οι γεννηθέντες το 1989, θεωρούνται κάτω των 21 ετών. 
Σε  περίπτωση  μη  τήρησης  της  υποχρέωσης  αυτής,  το  σωματείο  θα  υποστεί  τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Σε περίπτωση αποβολής του ενός, των δύο ή και των τριών αυτών ποδ/των, ο αγώνας 
συνεχίζεται χωρίς αυτούς και θεωρείται νόμιμος.
Επιτρέπεται  η  αναγραφή  στο  Φ.Α.  μέχρι  2  κοινοτικών  ποδοσφαιριστών  και  η 
συμμετοχή  τους  στον  αγώνα.  Τέλος  στην  ενδεκάδα  του  αγώνα  δύναται  να 
συμμετάσχουν  ως  4  συνολικά  κοινοτικοί  ποδοσφαιριστές  εφ’  όσον  η  ομάδα  δεν 
διαθέτει  τον  παραπάνω  προβλεπόμενο  αριθμό  αλλοδαπών  ποδοσφαιριστών  . 
Αντίθετα η έλλειψη κοινοτικών δεν συμπληρώνεται με αλλοδαπούς . Η παράβαση 
των ανωτέρων απαγορεύσεων συνιστά αντικανονική συμμετοχή και  σε περίπτωση 
ένστασης η ομάδα χάνει τον αγώνα υπέρ της αντίπαλης με 3 – 0 και τιμωρείται με 
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χρηματική ποινή μέχρι 1000 ευρώ . Το ίδιο ισχύει και για τους αλλοδαπούς (άρθρο 19 
παρ. 3 δ του Κ.Α.Π. ).
Τραυματισμοί  ποδ/των  κάτω των  21  θα   αντικαθίστανται  μόνον  από ποδ/τες  της 
ηλικίας  αυτής,  διαφορετικά  θα  αγωνίζεται  το  σωματείο  με  ελλιπή  σύνθεση και  ο 
αγώνας θα θεωρείται  νόμιμος.  Απαγορεύεται  η συμμετοχή ποδοσφαιριστή ηλικίας 
άνω  των  40  ετών  στα  πρωταθλήματα  Α΄  κατηγορίας  .  Στα  πρωταθλήματα  Β΄ 
κατηγορίας επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. (2) ποδοσφαιριστών άνω των 40 ετών 
και η συμμετοχή στον αγώνα του (1) ενός εξ αυτών. Για την περίοδο 2009-2010 οι 
γεννηθέντες  το  1970  θεωρούνται  40  ετών  .  Απαγορεύεται  αυστηρά  η  συμμετοχή 
ποδ/τη σε δεύτερο αγώνα πριν παρέλθει 24ώρο από την λήξη του πρώτου αγώνα, που 
μετείχε.
β) Οι αγώνες θα είναι διπλοί.
γ) Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 9Ο' λεπτά της ώρας, σε δυο ημίχρονα των 45' 
λεπτών το καθένα.

10.-  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Οι κάθε είδους αγώνες μπορούν να διεξαχθούν με έναν διαιτητή και έναν βοηθό ή και 
μόνο με ένα διαιτητή, ανάλογα με την κρισιμότητα του αγώνα κατά την κρίση της 
διοργανώτριας (άρθρο 12 παρ.8 του Κ.Α.Π. ).
Οι αποζημιώσεις  των  διαιτητών  θα καταβάλλονται  πριν  από την  έναρξη του 
αγώνα.
Η  μη  συμμόρφωση  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  να  μην  διεξαχθεί  ο  αγώνας  και  το 
σωματείο  θα  θεωρηθεί  ότι  δεν  κατέβηκε  να  αγωνιστεί  και  θα  υποστεί  τις 
προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ κυρώσεις.

11.- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΓΩΝΩΝ 

Για  κάθε   αποτέλεσμα   αγώνων   οι  διαγωνιζόμενες   ομάδες   βαθμολογούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 2Ο παρ. 1 του Κ.Α.Π.

12.- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Η κατάταξη των ομάδων στο βαθμολογικό πίνακα  και η επικύρωση του από το Δ.Σ 
της Ε.Π.Σ. Κοζάνης  θα γίνεται  σύμφωνα με το άρθρο 2Ο του Κ.Α.Π.

13.- ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ - ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ 

α) Οι άδειες τέλεσης των αγώνων θα εκδίδονται μερίμνη της Ένωσης.
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 υπεύθυνες  για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδ/των, 
των μελών και οπαδών τους.       
Σε περίπτωση  που θα δημιουργούνται  επεισόδια,  που μπορούν να δυσφημούν το 
άθλημα, ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα  πρόσωπα που προαναφέραμε, θα 
επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. οι προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ και τον 
Πειθαρχικό Κώδικα πειθαρχικές και χρηματικές ποινές.
Στον αγωνιστικό χώρο θα εισέρχονται  δύο παράγοντες, που θα προσκομίζουν στον 
διαιτητή φωτοτυπία  της  ταυτότητάς τους  και ο προπονητής,  που θα προσκομίζει 
στον  διαιτητή  το  Δελτίο  Εισόδου   Προπονητή   της  Ένωσης  διαφορετικά  δεν  θα 
εισέρχεται  στον  αγωνιστικό  χώρο  ως  προπονητής.  Τα  ανωτέρω  πρόσωπα  θα 
σημειώνονται από τον διαιτητή στο Φ.Α.
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14.- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ

α)  Αγώνας  που  αναβλήθηκε  ή  διακόπηκε  εξ  αιτίας   καιρικών  συνθηκών  θα 
διεξάγεται, ύστερα από απόφαση της διοργανώτριας Ένωσης  μέσα σε 15 μέρες από 
την αναβολή ή διακοπή τους(άρθρο 22 παρ.2 και 3 του Κ.Α.Π).
β) Σε περίπτωση νέας αναβολής ή διακοπής οι αγώνες  γίνονται μέσα σε 15 μέρες στο 
ίδιο γήπεδο, που έχει αρχικά οριστεί.
γ) Αγώνας που δεν έληξε, λόγω καιρικών συνθηκών, συνεχίζεται για το υπολειπόμενο 
της διακοπής χρονικό διάστημα, εντός 15 ημερών με απόφαση της διοργανώτριας και 
με τους ίδιους όρους, που υπήρχαν κατά την διακοπή (Αριθμός τερμάτων, αριθμός 
ποδ/των).

15.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η οικονομική οργάνωση, επιστασία  και  διαχείριση  των αγώνων  θα γίνει σύμφωνα 
με τα άρθρα 26 και 35 του Κ.Α.Π.

16.- ΕΠΑΘΛΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Στην πρώτη ομάδα  του βαθμολογικού  πίνακα  θα  απονεμηθεί   Κύπελλο και  18 
μετάλλια.

17.- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Απαγορεύεται  η  μετάδοση  διαφημίσεων  ή   ανακοινώσεων   αποτελεσμάτων  των 
άλλων  διεξαγόμενων  αγώνων  κατά την  διάρκεια  του αγώνα από τα μεγάφωνα του 
γηπέδου. Οι υπεύθυνες ομάδες τιμωρούνται με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.

18.- ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
    
   Οι  διαγωνιζόμενες  ομάδες  μπορούν να  υποβάλλουν περιοριστικά  και  μόνο τις 
ενστάσεις και καταγγελίες του άρθρου 23 του Κ.Α.Π. 
   Σε  περίπτωση που γίνεται  δεκτή  ένσταση ή καταγγελία  για οποιοδήποτε  λόγο 
αντικανονικής  συμμετοχής  ποδοσφαιριστή  για  παράβαση  του  Κ.Α.Π.  η  υπαίτια 
ομάδα που μετέχει ο ποδοσφαιριστής αυτός χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0 και της 
επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 1000 ευρώ .
   Εφόσον γίνεται δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας πέρα από την απώλεια του αγώνα 
υπέρ της αντίπαλης ομάδας με 3-0 , αφαιρούνται από την υπαίτια ομάδα πέντε (5) 
βαθμοί και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 1000 ευρώ .
   Ξέχωρα από τα παραπάνω ο αναγραφόμενος στο Φ.Α. εκπρόσωπος της υπαίτιας 
ομάδας που υποχρεωτικά πρέπει να είναι μέλος του Δ.Σ. της ομάδας τιμωρείται με 
ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δύο (2) έτη .
   Ο παραβάτης ποδοσφαιριστής εφόσον  διαπιστωθεί η ταυτότητα του με αποκλεισμό 
δύο (2) ετών . Στον προπονητή επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης στους αγωνιστικούς 
χώρους για τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη .
   Η  συζήτηση  των  ενστάσεων  είναι  υποχρεωτική  ,  τυχόν  δε  παραίτησης  της 
ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη . Το παράβολο για τις 
ενστάσεις ορίζεται από απόφαση του Δ.Σ. σε 100 ευρώ για κάθε είδους ένσταση .
 
19.- ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ Ομάδων
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Α΄ Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α
α.- ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Η πρωταθλήτρια  ομάδα της  Α΄  κατηγόριας ανέρχεται στην Δ' εθνική κατηγορία.
β.- ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Υποβιβάζονται   στην   Β'  κατηγορία   οι  τρεις  (3)   τελευταίες  ομάδες  του 
βαθμολογικού πίνακα.
Σε  περίπτωση  όμως  υποβιβασμού  ομάδας  ή  ομάδων από  τη  Δ΄  Εθνική  στην  Α΄ 
κατηγορία  θα  συμπαρασύρει  ανάλογο  αριθμό  στην  Β΄  κατηγορία,  ώστε  και  την 
επόμενη περίοδο η Α΄ κατηγορία να απαρτίζεται από 16 ομάδες.

 Β΄ Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α
α.- ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Ανέρχονται στην Α' κατηγορία οι δύο  (2) πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου (2x2=4)
 β.- ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ  
Υποβιβάζονται  από την Β' κατηγορία στην Γ΄ κατηγορία οι τελευταίες ομάδες του 
κάθε ομίλου και μια προτελευταία ύστερα από αγώνα μπαράζ σε ουδέτερο γήπεδο . 
Αν από την Α΄ κατηγορία υποβιβαστούν τέσσερεις (4) ή πέντε (5) ή έξι (6) ομάδες 
τότε θα υποβιβαστούν από την Β΄ κατηγορία στην Γ΄ κατηγορία οι δύο τελευταίες 
ομάδες του κάθε ομίλου (2x2=4) . 

Γ ΄ Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α 
α.- ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Προάγονται  από  την  Γ΄  κατηγορία  στην  Β΄  κατηγορία  οι  πρωταθλητές  και 
δευτεραθλήτες του κάθε ομίλου . Σε περίπτωση που υποβιβαστούν πέντε (5) ομάδες 
από  την   Α΄  κατηγορία  τότε  από  την  Γ΄  στην  Β΄  κατηγορία  θα  ανέλθουν  οι 
πρωταθλητές του κάθε ομίλου και μία από τους δευτεραθλητές ύστερα από αγώνα 
μπαράζ σε ουδέτερο γήπεδο . Αν υποβιβαστούν από την Α΄ κατηγορία 6 ομάδες τότε 
από την Γ΄ κατηγορία θα ανέλθουν στην  Β΄ κατηγορία οι πρωταθλητές των δύο (2)  
ομίλων .
 
20.- ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι πάσης φύσεως  αθλητικές διαφορές  επιλύονται  αποκλειστικά και μόνον από τα 
αρμόδια αθλητικά όργανα.

21.- ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Η  διεξαγωγή  των  αγώνων  του  πρωταθλήματος  αυτού  γίνεται  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του Κ.Α.Π και της προκήρυξης αυτής  και για κάθε τι που δεν προβλέπεται 
από την Αθλητική Νομοθεσία και την προκήρυξη  θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. 
Κοζάνης.

Για την Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                                                                             
                                                                                                             .
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           ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ                                             ΕΥΜ ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
2.   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ – ΑΘΗΝΑ
3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ
4 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ – ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
5 Ε.Δ. / Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ        
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