
 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ) 

 
Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος (Παράρτημα Βορείου Ελλάδος) αφού έλαβε υπ’ όψη της :  

1. Το καταστατικό της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος , 

2. Τον κανονισμό λειτουργίας του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος , 

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα , 

4. Την απόφαση της  Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 
Το 20ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αστυνομικών Διευθύνσεων της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 

Ελλάδος (Παράρτημα Βορείου Ελλάδος), το οποίο θα διεξαχθεί από 01/04/2022 έως 31/05/2022, ενώ η 

τελική φάση του Πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη το πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι οποίες υπάγονται στα Διοικητικά όρια 

του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών .   

2. Η αντιπροσωπευτική ομάδα ποδοσφαίρου της Α.Ε.Α.Ε.(Π.Β.Ε.) ΔΕΝ θα συμμετέχει στο 

πρωτάθλημα για το αδιάβλητο της διοργάνωσης.  

3. Τα μέλη του Δ.Σ. του Παραρτήματος, οι υπεύθυνοι του ποδοσφαιρικού τμήματος και οι προπονητές 

του Παραρτήματος θα παρίστανται, θα εποπτεύουν και καθίσταται υπεύθυνοι εξευρέσεως λύσης 

τυχόν προβλήματος που προκύψει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. 

4. Κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει κατάσταση ποδοσφαιριστών της θεωρημένη από την διοργανώτρια 

αρχή, ατομικά δελτία συμμετοχής με φωτογραφία τα οποία θα είναι θεωρημένα από γιατρό και φ/φο 

δελτίου ταυτότητας. Δεν απαιτείται θεώρηση από ιατρό για τους αθλητές που αγωνίζονται σε κάποιο 

σωματείο (αρκεί φ/φο του δελτίου τους). 

5.  Όλοι οι αθλητές απαιτείται να επιδεικνύουν πριν τον αγώνα πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης 

ή rapid test 24 ωρών. Καθ’ όλη την διάρκεια διεξαγωγής του Πρωταθλήματος θα ισχύει το 

επικαιροποιημένο Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο, το οποίο καθορίζει τις απαραίτητες 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν στους αγώνες 

Πρωταθλημάτων Ποδοσφαίρου που διεξάγονται με ευθύνη της Ε.Π.Ο και των Ενώσεων και 

Τοπικών Επιτροπών, με  στόχο  την μέγιστη  δυνατή  προστασία  της ατομικής  και  δημόσιας  

υγείας  από  τον  κορονοϊό COVID-19 και την ομαλή έναρξη, διεξαγωγή και ολοκλήρωση της 

αγωνιστικής περιόδου 2021-2022. Σε περίπτωση ανάσχεσης της πανδημίας το παρόν δύναται να 

τροποποιηθεί.  

6. Όλοι οι συμμετέχοντες αστυνομικοί θα πρέπει να είναι μέλη της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 

Ελλάδος.    

7. Δικαίωμα συμμετοχής είτε ως αθλητές, είτε ως προπονητές έχουν MONO αστυνομικοί, ειδικοί 

φρουροί, συνοριακοί φύλακες που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία .  

8. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει όσους αθλητές επιθυμεί . 

9. Καταλυτική ημερομηνία για την συμμετοχή των ομάδων ορίζεται η Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, όπου 

η αιτούσα ομάδα οφείλει να στείλει το έντυπο αίτησης συμμετοχής και ορισμού υπευθύνου είτε με 

mail στο aeae.pbe@gmail.com. Μετά από την ανωτέρω ημερομηνία κανένα αίτημα συμμετοχής δεν 

θα γίνει δεκτό . 



10. Το χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση της κλήρωσης και ανάρτησης του προγράμματος οι 

ομάδες οφείλουν να ετοιμάσουν τα προαναφερόμενα έντυπα και να τα θεωρήσουν στα γραφεία μας.  

     

 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 
1. Το σύστημα διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 

Ελλάδος (Παράρτημα Βορείου Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί με ομίλους, με αυστηρά γεωγραφικά 

κριτήρια, ώστε να διευκολυνθούν οι ομάδες στις μετακινήσεις τους και θα  καθορισθούν ανάλογα 

με τις συμμετοχές. Ο Ορισμός των ομίλων  και η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθούν στα 

γραφεία του Παραρτήματος (Μαργαροπούλου 26), παρουσία των υπευθύνων των ομάδων, οι οποίοι 

θα κληθούν έγκαιρα από την διοργανώτρια αρχή. 

2. Από κάθε όμιλο προκρίνονται στην επόμενη φάση οι δύο πρώτοι του κάθε ομίλου και θα 

διεξαχθούν μεταξύ των όμορων Ομίλων χιαστή αγώνες (1ος ενός ομίλου με 2ο άλλου ομίλου και 

αντίστοιχα ο 2ος του ομίλου με τον 1ο του άλλου). 

3. Από αυτή την φάση θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που θα περάσουν στην Τελική φάση. 

4. Όλοι οι αγώνες των ομάδων θα είναι διπλοί (εντός & εκτός) και η βαθμολογία που θα καταρτιστεί 

θα είναι σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. . 

5. Κατά τη διάρκεια των αγώνων η κάθε ομάδα θα έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει επτά (7) 

αλλαγές, ενώ στους ημιτελικούς και τους τελικούς από πέντε (5). 

6. Οι αγώνες των ομίλων θα έχουν διάρκεια ενενήντα (90’) λεπτών, (δύο ημίχρονα των 45’). Στους 

ημιτελικούς και τελικούς αγώνες σε περίπτωση ισοπαλίας θα ακολουθηθεί ημίωρη παράταση και 

πέναλτι πάντα σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. 

7. Ημέρα διεξαγωγής των αγώνων του πρωταθλήματος ορίζεται η Δευτέρα και μόνο σε έκτακτες 

υπηρεσιακές ανάγκες ή συμφωνία μεταξύ των δύο αγωνιζομένων ομάδων θα διεξάγονται σε άλλη 

ημέρα. 

8. Η τελική φάση του Πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί σε τόπο και χρόνο που θα ορίσει η 

Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών .  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΓΗΠΕΔΟ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΙΑΤΡΟΣ 

 
1. ΄Οι εκπρόσωποι κάθε ομάδας πάντα σε συνεργασία με το Παράρτημα Βορείου Ελλάδος είναι 

υποχρεωμένοι για την εξεύρεση γηπέδων και διαιτητών κατά προτίμηση αξιολογημένοι διαιτητές 

Εθνικών πρωταθλημάτων. Επίσης στον αγώνα θα πρέπει να υπάρχει  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ γιατρός ή 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ πιστοποιημένη .  

2. Μετά το πέρας εκάστου αγώνα και εντός διημέρου, ο υπεύθυνος της γηπεδούχου ομάδας 

υποχρεούται να αποστέλλει είτε με mail στο aeae.pbe@gmail.com, είτε να παραδώσει απευθείας 

στον εκπρόσωπο του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος, το φύλλο αγώνος.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 

 
1. Όλες οι ομάδες  που υπάγονται σε Διευθύνσεις με οργανικές θέσεις άνω των 300 ατόμων έχουν 

δικαίωμα να κάνουν τέσσερις (4) μεταγραφές & όσες ομάδες υπάγονται σε διευθύνσεις που έχουν 

οργανική δύναμη έως 300 άτομα έχουν το δικαίωμα των έξι (6) μεταγραφών,  πάντα σύμφωνα με 

τους όρους του άρθρου 1 παραγράφων 6 & 7 . 

2. Οι μεταγραφές μπορούν να γίνουν από μία (1) Διεύθυνση σε άλλη Διεύθυνση με την προϋπόθεση η 

Διεύθυνση να μην συμμετέχει στο πρωτάθλημα ή ακόμη και με σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου της 

Αστυν. Διεύθυνσης που συμμετέχει στο πρωτάθλημα. (Υπεύθυνη Δήλωση).   

3. Σε περίπτωση απόσπασης, μετάθεσης, προσωρινής μετακίνησης αθλητού εν μέσω του 

πρωταθλήματος από μία Διεύθυνση που συμμετέχει στο πρωτάθλημα σε μία άλλη, θα αποφασίζει ο 

ίδιος ο αθλητής και ΜΟΝΟ σε ποια διεύθυνση επιθυμεί να αγωνιστεί με υπεύθυνη δήλωση. 

 

 

mailto:aeae.pbe@gmail.com


ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
Ο πειθαρχικός έλεγχος των αθλητών – προπονητών θα ασκείται από την Πειθαρχική επιτροπή του 

πρωταθλήματος, της οποίας πρόεδρος θα είναι ο Πρόεδρος του Παραρτήματος και σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει και δεν ρυθμίζεται με την παρούσα προκήρυξη θα επιλύεται με απόφαση της 

Οργανωτικής Επιτροπής του Πρωταθλήματος.  

 

Θεσσαλονίκη 02 Μαρτίου 2022 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Γεώργιος ΖΑΧΑΡΗΣ 

Αστυνόμος Β’ 

(6973668964)  

Ο Γεν. Γραμματέας 

ΑΛΕΞΙΟΥ Δημήτριος 

Ανθυπαστυνόμος 

(6947180075) 

 


