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Βόλος 9/9/2016

Προς
‘Ολα τα Σωματεία της ‘Ενωσής μας
‘Eδρες τους
Θέμα :  Συμπλήρωση του άρθρου 20 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων
Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας αγωνιστικής περιόδου 20162017.
 Διορθωτικό του άρθρου 19 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων
Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας αγωνιστικής περιόδου 20162017.
Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
‘Ενωσης της 18/8/2016 , έγινε η κατωτέρω συμπλήρωση στην Προκήρυξη
Πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 20162017.
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
1. Όλα τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής
Κατηγορίας

υποχρεούνται

να

προσλαμβάνουν

και

να

απασχολούν

προπονητή της Α’ ποδοσφαιρικής τους ομάδας, κάτοχο ταυτότητας
Προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας τουλάχιστον και σε ισχύ, ενώ τα
σωματεία της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας προαιρετικά, ως ακολούθως:
α.

Μεταξύ του σωματείου και του προπονητή που κατέχει τα

παραπάνω προσόντα, συνάπτεται ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης ως το
υπόδειγμα 3, το οποίο όπως και κάθε τροποποίηση αυτού, κατατίθεται
υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
β.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό υποχρεωτικά περιλαμβάνει:

1) Στοιχεία των συμβαλλομένων
2) Διάρκεια ισχύος της σύμβασης
3) Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τις
λοιπές σε είδος παροχές του προπονητή
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4) Ρήτρα, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωτικά
συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για
την επίλυση των τυχόν μεταξύ τους οικονομικών διαφορών, τις
αρμόδιες επιτροπές που καθορίζονται στο καταστατικό και τους
κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
2. Για τα σωματεία της Β’ κατηγορίας ισχύει η ως άνω εξαίρεση
πρόσληψης προπονητή για την 1η ομάδα, εφόσον τα σωματεία που
επιθυμούν

να

μην

προσλάβουν

προπονητή,

λόγω

οικονομικής

αδυναμίας και αποκλειστικά για την περίοδο 201617 γνωστοποιήσουν
εγγράφως την απόφασή τους στην ΕΠΣΘ πριν την έναρξη της
αγωνιστικής περιόδου.( Σε περίπτωση μη τήρησης των παρουσών
διατάξεων θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες κυρώσεις από τον ΚΑΠ.)
Είναι αυτονόητο για την ανωτέρω περίπτωση, ήτοι της μη πρόσληψης
προπονητή, ότι πρώτον απαγορεύεται η ύπαρξη φυσικού προσώπου
που θα ενεργεί και θα ασκεί τα καθήκοντα του προπονητή στο Σωματείο
και θα ευρίσκεται εντός της Τεχνικής περιοχής. Δεύτερον δεν
επιτρέπεται να δηλωθεί κανείς ως προπονητής και τρίτον δεν
επιτρέπεται η έκδοση δελτίου πιστοποίησης σε κανένα για χάρη του
Σωματείου εφόσον δεν υφίσταται προπονητής.
3.

Προκειμένου για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης εισόδου προπονητή

στον αγωνιστικό χώρο, (τεχνική περιοχή), από την Ε.Π.Σ.Θ., απαιτείται η
υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών:
α. Αίτηση του σωματείου.
β. Ταυτότητας Προπονητή ΕΠΟ τριετούς διάρκειας τουλάχιστον
και σε ισχύ.
γ. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει
στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της ΕΠΟ, αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών, του καταστατικού
και των κανονισμών της ΕΠΟ.
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ε. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο
ιδιωτικό συμφωνητικό με το σωματείο, το οποίο κατατίθεται στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή).
στ. Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών
ζ. Καταβολή παραβόλου 75 ευρώ.
Σε ότι αφορά τα σωματεία της Β’ κατηγορίας, θα εκδίδεται
πιστοποίηση εισόδου «Υπευθύνου Αγωνιστικής Λειτουργίας», ο οποίος
σε καμία περίπτωση δεν θα εκτελεί χρέη προπονητή.
4. Σωματεία που δεν τηρούν τις τις διατάξεις του παρόντος άρθρου:
α.

Τιμωρούνται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Ε.Π.Σ.Θ.,

με την επιβολή χρηματικού προστίμου από τετρακόσια (400) έως οκτακόσια
(800) ευρώ.
β.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός δέκα πέντε (15) ημερών

από τη έγγραφη ειδοποίηση της Ε.Π.Σ.Θ., η ποινή του χρηματικού προστίμου
διπλασιάζεται, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου.
5.

Το αναφερόμενο στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου δελτίο

πιστοποίησης

προπονητή,

εκδίδεται

κατ’

έτος

για

μεν

τα

εθνικά

πρωταθλήματα από την ΕΠΟ για δε τις Ακαδημίες της Γ’ Εθνικής και τις
τοπικές κατηγορίες από τις οικείες Ε.Π.Σ.
6. Διπλωματούχοι προπονητές Ε.Π.Ο.  UEFA δεν έχουν δικαίωμα να
μετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες, εάν προηγουμένως δεν
έχουν καταθέσει στην Ε.Π.Ο. το δίπλωμά τους και την ταυτότητα τριετίας και
δεν έχουν λάβει σχετική βεβαίωση. Τυχόν συμμετοχή τους αποτελεί
αντικανονική συμμετοχή και εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 11
του παρόντος Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 20ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
(άρθρο 20 του Κ.Α.Π.)
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συμμετέχουν δέκα έξι (16) ομάδες σε έναν όμιλο.
Α.Ε. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΙΑΣΩΝΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ Γ.Σ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ Α.Ε.Σ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΛΟΥ Α.Σ.
ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ
ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ
ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ
ΠΥΡΑΣΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ
1. Οι δεκαέξι (16) ομάδες του θα συμμετάσχουν σε τριάντα (30)
αγωνιστικές, δέκα πέντε (15) αγωνιστικές στον Α’ γύρο και δέκα πέντε
(15) αγωνιστικές στον β’ γύρο. Όταν ολοκληρωθούν οι αγώνες και των
δύο γύρων, οι ομάδες θα καταταγούν από την 1η έως και την 16η θέση.
2. Η πρώτη ομάδα προβιβάζεται απευθείας στην Γ’ Εθνική Κατηγορία για
την περίοδο 20172018.
3. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 15η

και την 16η θέση του

βαθμολογικού πίνακα υποβιβάζονται απευθείας στην Β’ Ερασιτεχνική
Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 20172018.
4. Σε περίπτωση, όμως, που υποβιβασθεί μία (1) ομάδα της δύναμης της
ΕΠΣΘ από την Γ’ Εθνική Κατηγορία, η ομάδα που κατέλαβε την
14η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Α’ Κατηγορίας υποβιβάζεται και
αυτή απευθείας στην Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική
περίοδο 20172018 , εάν υποβιβασθούν δύο (2) ομάδες από τη Γ’
Εθνική

Κατηγορία,

η

ομάδα

που

κατέλαβε

την

13η θέση

του

βαθμολογικού πίνακα της Α’ Κατηγορίας υποβιβάζεται και αυτή
απευθείας στην Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο
20172018, ενώ εάν υποβιβασθούν και οι τρεις (3) ομάδες της δύναμης
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της ΕΠΣΘ από την Γ’ Εθνική κατηγορία, η ομάδα που κατέλαβε την
12η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Α’ Κατηγορίας υποβιβάζεται κι
αυτή απευθείας στην Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική
περίοδο 20172018.

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το Πρωτάθλημα διεξάγεται σε δύο (2) ομίλους των είκοσι τεσσάρων (24)
ομάδων συνολικά.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕ 2002

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΪΔΙΝΙΟΥ

ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ

ΑΘΛΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΝΗΛΕΑΣ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

ΙΑΣΩΝ ΑΜ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΠ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

ΔΑΦΝΗ

ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΕΣ ΘΗΒΕΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

ΠΗΛΕΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΝΕΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΙΚΗΣ

1. Οι δώδεκα (12) ομάδες του 1ου ομίλου και οι δώδεκα (12) ομάδες του
2ου ομίλου θα συμμετάσχουν σε είκοσι δύο (22) αγωνιστικές, έντεκα
(11) αγωνιστικές στον α’ γύρο και έντεκα (11) αγωνιστικές στον β’
γύρο. Όταν ολοκληρωθούν οι αγώνες και των δύο γύρων, οι ομάδες
του 1ου ομίλου θα καταταγούν από την 1η έως και την 12η θέση και οι
ομάδες του 2ου ομίλου θα καταταγούν από την 1η έως και την 12η θέση.
2. Η πρώτη ομάδα του 1ου ομίλου και η πρώτη ομάδα του 2ου ομίλου,
προβιβάζονται απευθείας στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία και θα
αγωνιστούν σε ένα (1) αγώνα για την ανάδειξη του Πρωταθλητή.
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3. Oι ομάδες που κατέλαβαν την 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της B’
Κατηγορίας στον 1ο και 2ο όμιλο θα

δώσουν αγώνα μπαράζ σε

ουδέτερο γήπεδο και ο νικητής θα προβιβασθεί στην Α’ Κατηγορία για
την περίοδο 20172018.
Αγωνιστική Περίοδος 2017 – 2018
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Συμμετέχουν δέκα έξι (16) ομάδες σε έναν όμιλο
1. Οι δεκαέξι (16) ομάδες του θα συμμετάσχουν σε τριάντα (30)
αγωνιστικές, δέκα πέντε (15) αγωνιστικές στον Α’ γύρο και δέκα πέντε
(15) αγωνιστικές στον β’ γύρο. Όταν ολοκληρωθούν οι αγώνες και των
δύο γύρων, οι ομάδες θα καταταγούν από την 1η έως την 16η θέση.
2. Η πρώτη ομάδα προάγεται απευθείας στην Γ’ Εθνική Κατηγορία για την
περίοδο 20182019 (εφόσον συνεχίσουν να ισχύουν οι παρούσες
διατάξεις του ΚΑΠ Ερασιτεχνών και δεν προκύψει αλλαγή από την
ΕΠΟ)
3. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 13η έως και την 16η θέση του
βαθμολογικού πίνακα υποβιβάζονται απευθείας στην Β’ Ερασιτεχνική
Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 20182019.
4. Σε περίπτωση όμως που υποβιβασθεί μία (1) ομάδα της δύναμης της
ΕΠΣΘ από την Γ’ Εθνική Κατηγορία, η ομάδα που κατέλαβε την
12η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Α’ Κατηγορίας υποβιβάζεται κι
αυτή απευθείας στην Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική
περίοδο 20182019 , εάν υποβιβασθούν δύο (2) ομάδες από τη Γ’
Εθνική

Κατηγορία,

η

ομάδα

που

κατέλαβε

την

11η θέση

του

βαθμολογικού πίνακα της Α’ Κατηγορίας υποβιβάζεται και αυτή
απευθείας στην Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο
20182019, ενώ εάν υποβιβασθούν και οι τρεις (3) ομάδες της δύναμης
της ΕΠΣΘ από την Γ’ Εθνική κατηγορία η ομάδα που κατέλαβε την
10η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Α’ Κατηγορίας υποβιβάζεται κι
αυτή απευθείας στην Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την αγωνιστική
περίοδο 20182019.

6

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το Πρωτάθλημα διεξάγεται σε δύο (2) ομίλους των είκοσι τεσσάρων (24)
ομάδων συνολικά.
Ο αριθμός συμμετοχής ομάδων στην Β’ Κατηγορία είναι ενδεικτικός και
πιθανόν να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα σωματεία που θα δηλώσουν
συμμετοχή.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Β’ Κατηγορία θα έχει κάθε νεοσύστατο
σωματείο, εφόσον πληρούνται οι σχετικές περιοριστικές προϋποθέσεις και
έχει καταθέσει την δήλωση συμμετοχής μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία,
η δε διαδικασία αναγνώρισής του από την ΕΠΟ έχει ολοκληρωθεί μέχρι της
προηγουμένης από την ημέρα κλήρωσης των αγώνων της Β’ Ερασιτεχνικής
Κατηγορίας, καθώς επίσης όσα σωματεία επαναδραστηριοποιηθούν.
1. Η πρώτη ομάδα του 1ου ομίλου και η πρώτη ομάδα του 2ου ομίλου,
προάγονται απευθείας στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία για την
περίοδο 20182019 και θα αγωνιστούν σε ένα (1) αγώνα για την
ανάδειξη του Πρωταθλητή.
2. Oι ομάδες που κατέλαβαν την 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της B’
Κατηγορίας στον 1ο και 2ο όμιλο δίνουν αγώνα μπαράζ σε ουδέτερο
γήπεδο και ο νικητής προβιβάζεται στην Α’ Κατηγορία για την περίοδο
20182019.
3. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις πέντε (5) τελευταίες θέσεις του
βαθμολογικού πίνακα στον πρώτο και δεύτερο όμιλο αντιστοίχως
υποβιβάζονται απευθείας στην Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία η οποία
και θα συσταθεί για την αγωνιστική περίοδο 20182019 . ‘Ετσι θα
υποβιβασθούν στην Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία απευθείας δέκα (10)
ομάδες συνολικά και από τους δύο ομίλους.
Αγωνιστική Περίοδος 2018 – 2019
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το Πρωτάθλημα διεξάγεται σε έναν (1) όμιλο των δέκα τεσσάρων (14)
ομάδων.
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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Το Πρωτάθλημα διεξάγεται σε έναν (1) όμιλο των δέκα τεσσάρων (14)
ομάδων.
Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Το Πρωτάθλημα διεξάγεται σε έναν (1) όμιλο τουλάχιστον των δέκα (10)
ομάδων.
1. Όλες τα Σωματεία που θα συμμετέχουν στην Α’ Ερασιτεχνική
κατηγορία την περίοδο 20182019 θα πρέπει να συμμετέχουν με
τουλάχιστον (1) ένα τμήμα στο Πρωτάθλημα Ακαδημιών της ΕΠΣΘ
περιόδου 20182019. Σε αντίθετη περίπτωση το Σωματείο θα
υποβιβάζεται στην Β’ Κατηγορία και την θέση του θα καλύπτει η
αμέσως επόμενη ομάδα από τον βαθμολογικό πίνακα της Β’
Κατηγορίας της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου που διαθέτει την
παραπάνω προϋπόθεση.
2. Όλα τα Σωματεία – Μέλη θα πρέπει υποχρεωτικά να αγωνίζονται σε
μία κατηγορία (Α’ , Β’ ή Γ’).
3. Ο αριθμός των ομάδων στις τρεις (3) κατηγορίες δύναται να
τροποποιηθεί σε περίπτωση αλλαγής των κανονισμών από την ΕΠΟ.

Η

παρούσα

αποτελεί

αναπόσπαστο

τμήμα

της

προκήρυξης

πρωταθλημάτων της περιόδου 20162017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

8

