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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΑΚΑ LIGA  
 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΑΚΑ LIGA 

1. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των αθλητικών δραστηριοτήτων αλλά και της σύσφιγξης των 

σχέσεων μεταξύ των μελών του – σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς του - ο 

ΣΑΚΑ διοργανώνει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου «8x8» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΑΚA 

LIGA». 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων 

Κολλεγίου Αθηνών (εφεξής “ΣΑΚΑ”), όπως αυτά ορίζονται στο καταστατικό του 

Συλλόγου. Οι συμμετέχοντες δημιουργούν ομάδες και αγωνίζονται στις εγκαταστάσεις 

του Σχολείου. 

3. Η διοργάνωση και διεξαγωγή του πρωταθλήματος και ο παρών κανονισμός έχει εγκριθεί 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΚΑ στη συνεδρίασή του της 5ης Ιουλίου 2011. 

4. Για τη διοργάνωση της ΣΑΚΑ LIGA έχει εγκριθεί και παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης 

του λογοτύπου και σήματος του ΣΑΚΑ για τους σκοπούς και τη φύση του 

πρωταθλήματος.  

5. Ο παρών κανονισμός με την έναρξη ισχύος του καταργεί κάθε προηγούμενο (και 

συγκεκριμένα τον αρχικό κανονισμό της 29/5/2007 και τους από 20/1/2009 και 

7/9/2010 που τον αντικατέστησαν), ισχύει από τις 5/7/2011 και μέχρι την όποια 

αντικατάσταση ή συμπλήρωσή του. 

 

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΑΚΑ LIGA 

1. Μέλη της επιτροπής διοργάνωσης της ΣΑΚΑ LIGA (εφεξής η « Επιτροπή») είναι τα 

ακόλουθα: 

Πρόεδρος:  Μιχάλης Ιωακειμίδης '88 

Αντιπρόεδρος: Λαζαρής Ζαούσης ‘80 

Υπεύθυνος διοργανώσεων : Γιάννης Παναγιωτούρος ‘84 

Υπεύθυνος facebook group ΣΑΚΑ LIGA : Nάσος Καλλίρης ‘06 

Μέλη : Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος '09, Δημήτρης Τζούλης ’92, Θάνος Δαμκαλίδης 

‘97, Γιώργος Ραυτόπουλος ’08, Δημήτρης Ηλιόπουλος ’81, Γιώργος Νικολόπουλος ‘94 

και Γιώργος Δεμένεγας ‘07. 

2. Σύνδεσμος μεταξύ του ΣΑΚΑ και της Επιτροπής της ΣΑΚΑ LIGA ορίζεται ο εκάστοτε 

υπεύθυνος αθλητικών του ΔΣ του ΣΑΚΑ. 

3. Η Επιτροπή της ΣΑΚΑ LIGA, στο σύνολό της ή σε υποσύνολα αυτής (υποεπιτροπές – 

όπως εξειδικεύονται παρακάτω), είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος 

και του κυπέλλου, ελέγχει την τήρηση των όρων του κανονισμού, αποφασίζει για τα 

θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια όλων των διοργανώσεων και είναι το 

αποφασιστικό όργανο σε ενστάσεις που θα υποβληθούν ενώπιόν της. Οι αποφάσεις της 
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επιτροπής είναι οριστικές, απολύτως δεσμευτικές για τις συμμετέχουσες ομάδες και δεν 

επιτρέπεται ένσταση ή έφεση επ’ αυτών. Η Επιτροπή ορίζει για κάθε αγωνιστική περίοδο 

κατάλογο παρατηρητών των αγώνων της ΣΑΚΑ LIGA, οι οποίοι ορίζονται από τον 

εκάστοτε υπεύθυνο διοργάνωσης (Πρωταθλήματος – Κυπέλλου) ανά αγωνιστική ημέρα 

(Παρασκευή & Σάββατο) και έχουν την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων για 

την ημέρα του ορισμού τους. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διοργάνωσης να ορίζει νέους παρατηρητές, ενώ διαγραφή παρατηρητών αποφασίζει μόνο 

η Επιτροπή. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και τακτικοί παρατηρητές. 

4.  Εκπροσώπηση Επιτροπής : Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη 

πλειοψηφία (50% + 1 ψήφος) των συμμετεχόντων κάθε φορά μελών της σε κάθε θέμα για 

το οποίο αποφασίζει. Κατ’ εξαίρεση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίζει 

υποεπιτροπές μελών της για την επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων του παρόντος 

κανονισμού, όπως ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, είναι π.χ. οι ενστάσεις των 

συμμετεχουσών ομάδων. 

5. Μέλη Επιτροπής : Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει με απλή απόφασή του όλα τα 

υπόλοιπα μέλη της καθώς και τις αρμοδιότητες που αυτά κατέχουν κατά τη διάρκεια της 

αγωνιστικής περιόδου. Ο πρόεδρος μπορεί να προσθέτει νέα μέλη στην Επιτροπή κατά 

τη διάρκεια κάθε αγωνιστικής περιόδου με την υποχρέωση αυτά να αναφέρονται 

ονομαστικά σε κάθε νέα αναθεώρηση του Κανονισμού. Διαγραφή μέλους της Επιτροπής 

πραγματοποιείται μόνο με απόφαση των υπολοίπων μελών της. Σε περίπτωση 

παραίτησης του προέδρου, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής οφείλουν εντός δέκα 

ημερών να προτείνουν νέο υποψήφιο πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Επιτροπής σε τριμελή 

επιτροπή του ΣΑΚΑ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του ΣΑΚΑ, τον Αντιπρόεδρο του 

ΣΑΚΑ με ευθύνη για τα αθλητικά και τον Υπεύθυνο αθλητικών του ΣΑΚΑ, η οποία και 

θα πρέπει να δώσει την έγκρισή της στην πρόταση αυτή. Στην περίπτωση απόρριψης εκ 

μέρους της τριμελούς επιτροπής του ΣΑΚΑ της ως ανωτέρω πρότασης, η Επιτροπή 

οφείλει να προτείνει νέα μέλη ως υποψήφιο πρόεδρο και αντιπρόεδρο και να ακολουθήσει 

η ίδια διαδικασία, μέχρι την όποια θετική επιλογή. Τα νέα μέλη (πρόεδρος και 

αντιπρόεδρος) αναλαμβάνουν κατόπιν καθήκοντα σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση της 

Επιτροπής. Μέχρι την περαίωση της ως άνω διαδικασίας καθήκοντα προέδρου εκτελεί ο 

αντιπρόεδρος της Επιτροπής, σε περίπτωση δε παραίτησης ή αδυναμίας και αυτού 

καθήκοντα προέδρου εκτελεί ο υπεύθυνος πρωταθλήματος. Εάν και αυτό δεν καταστεί 

δυνατόν, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής εκλέγουν προσωρινό πρόεδρο. Η θητεία του 

προέδρου ορίζεται καταρχήν αόριστη, και ανανεώνεται με απλή απόφαση της Επιτροπής 

και σχετική εισήγησή της προς τον ΣΑΚΑ. 

 

Γ. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής: Προκειμένου να συμμετέχει κάποιος στο πρωτάθλημα της ΣΑΚΑ 

LIGA, πρέπει καταρχήν να έχει την ιδιότητα του μέλους του ΣΑΚΑ, όπως αυτή ορίζεται 

στο καταστατικό του Συλλόγου. Η Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφασή της, έχει το 

αποκλειστικό δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε παίκτη / μέλος του ΣΑΚΑ 

προσωρινά ή οριστικά από τη διοργάνωση. Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να αφορά στο 

σύνολο των ιδιοτήτων ενός παίκτη (αθλητής, αρχηγός ομάδας, παρατηρητής) ή και σε 

μέρος αυτών.  

2. Απαγορεύεται απολύτως η συμμετοχή σε αγώνα της ΣΑΚΑ LIGA αθλητή μη αποφοίτου – 

μέλους του ΣΑΚΑ.  
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3. Οικονομικές υποχρεώσεις ομάδων: Προκειμένου να καλυφθεί μέρος των δαπανών της 

διοργάνωσης, ορίζεται τακτική ετήσια εισφορά κάθε ομάδας. Η εισφορά αυτή είναι 

υποχρεωτική και καταβάλλεται εφάπαξ (σε μια δόση), σε χρόνο που για κάθε αγωνιστική 

περίοδο ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ανακοινώνεται εγκαίρως στις 

συμμετέχουσες ομάδες, το ύψος δε αυτής ορίζεται κάθε φορά από την Επιτροπή. Για την 

περίοδο 2011-2012 και για τις επόμενες δύο περιόδους, η εισφορά ανέρχεται σε ευρώ 

εξακόσια (€600) ανά συμμετέχουσα ομάδα. . Επίσης κάθε ομάδα οφείλει να προμηθευτεί 

με δικές της δαπάνες εμφανίσεις ή βοηθητικές εμφανίσεις (σαλιάρες) με τα σήματα / 

διακριτικά που ορίζει η Επιτροπή εντός μηνός από την έναρξη των αγωνιστικών της 

υποχρεώσεων. Μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ομάδα που δεν θα 

έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου αποβάλλεται από τη 

διοργάνωση μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής. 

4. Συμμετοχή παικτών σε ομάδες: Κάθε παίκτης μπορεί να ανήκει σε μία και μόνο ομάδα 

που συμμετέχει στη διοργάνωση. Ειδικότερα, κάθε ομάδα υποβάλει υποχρεωτικά πριν 

από την έναρξη των επίσημων αγώνων της «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στην οποία 

δηλώνει τα ονοματεπώνυμα των μελών της και το έτος αποφοίτησής τους από τα σχολεία 

του ΕΕΙ.  

5. Αριθμός παικτών: Κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει δηλωμένους κατ’ ελάχιστο 

δεκαπέντε (15) αθλητές. Μπορεί να προσθέτει όσους αθλητές επιθυμεί και δεν είναι 

δηλωμένοι σε άλλη ομάδα της διοργάνωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της «κανονικής» 

αγωνιστικής περιόδου, ήτοι μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του πρώτου αγώνα playoff 

στη διοργάνωση. 

6. Μετακινήσεις παικτών: Δεν επιτρέπονται «μεταγραφές», παίκτης δηλ. που έχει δηλωθεί 

σε μια ομάδα δεν μπορεί την ίδια αγωνιστική περίοδο να αγωνιστεί σε άλλη. Για την 

αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών και με τη λογική ότι εν γένει δε θα πρέπει να 

«αποκλείεται» η συμμετοχή αθλητή στη διοργάνωση, προβλέπονται οι εξής δύο 

κατηγορίες μετακίνησης 6.1… Στην περίπτωση που υπάρξει ομάδα που, είτε με απόφαση 

του αρχηγού της είτε με απόφαση της Επιτροπής δε συνεχίσει στη διοργάνωση, κάθε 

άλλη ομάδα της ΣΑΚΑ LIGA θα μπορεί να εντάξει μέχρι δύο (2) παίκτες της ομάδας που 

δε συνεχίζει στο ρόστερ της. 6.2… Για ιδιαίτερα σημαντικό λόγο, με συμφωνία αρχηγού 

ομάδας και παίκτη (λόγο τον οποίον θα πρέπει να κρίνει ως ιδιαίτερα σημαντικό και η 

Επιτροπή), επιτρέπεται η αποδέσμευση ενός (1) παίκτη ανά αγωνιστική περίοδο, ο 

οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα της ΣΑΚΑ LIGA. Απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των περιπτώσεων 6.1 και 6.2 είναι να εγκριθούν οι 

μετακινήσεις από την Επιτροπή, να μην υπάρχει οικονομική ή άλλη εκκρεμότητα για 

καμία εμπλεκόμενη ομάδα ή παίκτη, να μεσολαβήσουν πέντε (5) αγωνιστικές ημέρες στις 

οποίες δε θα αγωνιστούν οι εμπλεκόμενοι παίκτες και να μην έχει ξεκινήσει 

ημερολογιακά η φάση των playoff. Σε κάθε άλλη περίπτωση, μετακίνηση δε μπορεί να 

πραγματοποιηθεί. 

7. Αρχηγοί – Εκπρόσωποι ομάδων: Κάθε ομάδα ορίζει τον αρχηγό της, ο οποίος καθίσταται 

υπεύθυνος για την συνολική εικόνα της στη διοργάνωση. Ο αρχηγός της κάθε ομάδας 

είναι αρμόδιος για την εκπροσώπηση της ομάδας στη ΣΑΚΑ LIGA, την έγκαιρη 

ενημέρωση των παικτών του για τις ημέρες / ώρες διεξαγωγής των αγώνων, τον έλεγχο 

της νομιμότητας των αθλητών που αγωνίζονται στην ομάδα του, την πειθαρχική 

συμπεριφορά του συνόλου των αθλητών της ομάδας του κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, 

την εκπλήρωση των οικονομικών και πάσης άλλης φύσεως υποχρεώσεων της ομάδας του 
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προς τη ΣΑΚΑ LIGA, την εν γένει εκπροσώπηση της ομάδας του και την τακτική 

επικοινωνία με την Επιτροπή για τα θέματα που αφορούν τη διοργάνωση. Ο ρόλος του 

κάθε αρχηγού – εκπροσώπου είναι σε κάθε περίπτωση να προτάσσει τις βασικές αρχές 

της διοργάνωσης όπως αυτές ορίζονται από την Επιτροπή πάνω από ατομικά 

συμφέροντα ή ακόμη και τα στενά ποδοσφαιρικά συμφέροντα της ομάδας του. Ο αρχηγός 

υπογράφει τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΑΚΑ LIGA, γνωστοποιεί στα 

μέλη της ομάδας του τους όρους του κανονισμού, τους οποίους αυτά πρέπει με τη σειρά 

τους να τηρούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και αποδέχεται εκ μέρους της ομάδας 

του τους όρους αυτούς. Ομάδα που δεν έχει υπογράψει τον κανονισμό, δεν έχει δικαίωμα 

συμμετοχής στη διοργάνωση. Σε περίπτωση συμμετοχής αθλητή εκτός Κολλεγιακής 

Οικογένειας (που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα όπως αυτό ορίζεται 

στο άρθρο Γ1 του παρόντος κανονισμού), ο αρχηγός θεωρείται υπεύθυνος και του 

επιβάλλεται ποινή. Αν το φαινόμενο επαναληφθεί, σε ομάδα και αθλητή (αρχηγό) 

επιβάλλονται κυρώσεις από την Επιτροπή που μπορούν να φτάσουν έως και στην δια 

παντός αποβολή από τη ΣΑΚΑ LIGA. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί 

συμμετοχή ομάδας με συγκεκριμένο αρχηγό με απλή αιτιολογημένη απόφασή της, αν 

κρίνει πως ο συγκεκριμένος αρχηγός δεν πληροί κάποιο ή κάποια από τα κριτήρια της 

παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα είναι υποχρεωμένη να προτείνει 

άλλον παίκτη ως αρχηγό προκειμένου να γίνει δεκτή στη διοργάνωση, άλλως δε 

συμμετέχει. Η συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που η 

Επιτροπή αποφασίσει ποινή παύσης για αρχηγό, συγκεκριμένης ή αόριστης χρονικής 

διάρκειας εντός της αγωνιστικής περιόδου. Ομάδα της οποίας ο αρχηγός δε γίνεται 

δεκτός ή παύεται από την Επιτροπή για οποιοδήποτε λόγο θεωρείται ότι δεν έχει αρχηγό 

και δεν αγωνίζεται (με ποινή μηδενισμού σε περίπτωση που ήδη συμμετέχει στη 

διοργάνωση) για όσο χρόνο δεν ορίζει νέο αρχηγό. 

8. Εξακρίβωση στοιχείων: Πριν από κάθε αγώνα, κάθε ομάδα αλλά και η Επιτροπή 

αυτεπάγγελτα δικαιούνται να αιτηθούν από κοινού ή μεμονωμένα την εξακρίβωση της 

νομιμότητας συμμετοχής συγκεκριμένων παικτών. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει 

αρχηγός και παίκτης της υπό εξέταση συμμετοχής να αποδείξουν τη νομιμότητα της 

συμμετοχής τους με κάθε πρόσφορο μέσο. 

9. Συμμετοχή μη δηλωμένου παίκτη: Αν διαπιστωθεί με οιοδήποτε τρόπο από την Επιτροπή 

της ΣΑΚΑ LIGA η συμμετοχή κάποιου ποδοσφαιριστή / αποφοίτου του ΣΑΚΑ (όπως 

ορίζεται στην παράγραφο Γ1 του παρόντος), που δεν έχει δηλωθεί και δεν αγωνίζεται σε 

άλλη ομάδα της ΣΑΚΑ LIGA, η ομάδα του μηδενίζεται για το συγκεκριμένο αγώνα και ο 

παίκτης για να συνεχίσει στο πρωτάθλημα πρέπει να δηλωθεί από τον αρχηγό της 

ομάδας. Αν διαπιστωθεί κατ’ επανάληψη για την ίδια ομάδα παράτυπη συμμετοχή παίκτη, 

η ομάδα τιμωρείται με μηδενισμό για τον συγκεκριμένο αγώνα και η Επιτροπή μετά από 

ειδική συνεδρίαση αποφασίζει για πρόσθετες ποινές, οι οποίες επιτρέπεται να φτάσουν 

μέχρι και την αποβολή του παίκτη ή/και της ομάδας από τη διοργάνωση. 

10. Συμμετοχή παίκτη άλλης ομάδας: Αν διαπιστωθεί με οιοδήποτε τρόπο από την Επιτροπή 

της ΣΑΚΑ LIGA η συμμετοχή κάποιου ποδοσφαιριστή / αποφοίτου του ΣΑΚΑ (όπως 

ορίζεται στην παράγραφο Γ1 του παρόντος), που αγωνίζεται σε άλλη ομάδα της ΣΑΚΑ 

LIGA, η ομάδα του μηδενίζεται για το συγκεκριμένο αγώνα. Αν διαπιστωθεί κατ’ 

επανάληψη για την ίδια ομάδα παράτυπη συμμετοχή παίκτη, η ομάδα τιμωρείται με 

μηδενισμό για τον συγκεκριμένο αγώνα και η Επιτροπή μετά από ειδική συνεδρίαση 



 5 

αποφασίζει για πρόσθετες ποινές, οι οποίες επιτρέπεται να φτάσουν μέχρι και την 

αποβολή του παίκτη ή/και της ομάδας από τη διοργάνωση. 

 

 

Δ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Ώρα έναρξης – Ώρα λήξης αγώνων: Οι ομάδες οφείλουν να βρίσκονται στο γήπεδο 10 

λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. Για να ελαχιστοποιούνται οι 

καθυστερήσεις στην ώρα έναρξης των αγώνων, κάθε ομάδα θα μπορεί να αρχίζει τον 

αγώνα ακόμα και με δύο παίκτες λιγότερους από τους απαιτούμενους, κατά τα οριζόμενα 

στο Ζ2.1 του παρόντος. Κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να συμπληρωθεί η ομάδα. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί από την Επιτροπή ότι ομάδα επανειλημμένως καθυστερεί να 

προσέλθει στο γήπεδο ή εμφανίζεται με λιγότερους παίκτες συστηματικά, η ομάδα θα 

μηδενίζεται για τους συγκεκριμένους αγώνες και θα της γίνεται ειδική σύσταση, ενώ αν 

τα φαινόμενα αυτά συνεχιστούν η ομάδα θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα χωρίς 

καμία άλλη υποχρέωση προειδοποίησης από την πλευρά του διοργανωτή. Σε κάθε 

περίπτωση, οι αγώνες θα ολοκληρώνονται την προγραμματισμένη ώρα που έχει 

ανακοινωθεί με mail στους αρχηγούς των ομάδων, κάτι που συνεπάγεται μικρότερη 

διάρκεια αγώνα σε περίπτωση αργοπορίας ομάδας ή ομάδων. 

2. Μη προσέλευση: Αν κάποια ομάδα δεν μπορεί να προσέλθει για να αγωνισθεί σε 

συγκεκριμένο αγώνα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος της αγωνιστικής, θα 

μηδενίζεται για τον αγώνα αυτόν. 

3. Διάρκεια: Η διάρκεια των αγώνων είναι 60’, σε δύο ημίχρονα, με διακοπή 5΄στο 

ημίχρονο. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αργοπορημένης αλλά εμπρόθεσμης έναρξης 

αγώνα και με σκοπό την τήρηση του χρονοδιαγράμματος της κάθε αγωνιστικής, ο 

διαιτητής αποφασίζει τη μειωμένη διάρκεια κάποιου αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, ο 

διαιτητής κάθε αγώνα είναι ο μοναδικός χρονομέτρης του, χωρίς υποχρέωση 

αιτιολόγησης της εκάστοτε απόφασής του στις αγωνιζόμενες ομάδες. 

4. Διακοπή παιχνιδιού: Εάν διακοπεί παιχνίδι που έχει ήδη ξεκινήσει, και που τα αίτια της 

διακοπής δεν οφείλονται στις διαγωνιζόμενες ομάδες, ορίζεται σε άλλη ημερομηνία και 

ξεκινάει από το σημείο που διακόπηκε, εκτός αν η Επιτροπή αποφασίσει αλλιώς. 

5. Αναβολή: Αναβολή αγώνα αποφασίζεται μόνο από τον πρόεδρο της επιτροπής και μόνο 

σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 

6. Ορισμός ημέρας / ώρας αγώνα : Αρμόδιος για τον καθορισμό του προγράμματος 

(αγωνιστικές / ημέρες / ώρες / αντίπαλοι) καθόλη τη διάρκεια της διοργάνωσης είναι εξ 

ορισμού ο εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής διοργάνωσης. Όλες οι ομάδες 

υποχρεούνται να αγωνίζονται οποιαδήποτε μέρα και ώρα οριστούν, χωρίς δικαίωμα 

άρνησης ή επιλογής. Άρνηση ή αδυναμία ομάδας να αγωνιστεί εφόσον έχει οριστεί 

συνεπάγεται τον αυτόματο μηδενισμό της για τον συγκεκριμένο αγώνα. 

7. Διεξαγωγή αγωνιστικής ημέρας : Αρμόδιοι για την ομαλή διεξαγωγή κάθε αγωνιστικής 

ημέρας (ανά διοργάνωση) ορίζονται κατά αντίστροφη σειρά ιεραρχίας ο παρατηρητής της 

αγωνιστικής, ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής. Ένας τουλάχιστον εκ των ανωτέρω υποχρεωτικά θα 

παρίσταται στους αγωνιστικούς χώρους κατά τις ώρες διεξαγωγής αγώνων και θα είναι 

υπεύθυνος για όλα τα θέματα που προκύπτουν στη διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας και 

αφορούν τις ανωτέρω παραγράφους Δ1 – Δ5.  Για οποιαδήποτε διαφωνία (πλην γραπτών 

ενστάσεων) προκύψει, μπορεί να ληφθεί επί τόπου απόφαση από τους παρόντες 
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υπευθύνους της παρούσας παραγράφου Δ7. Οι επί τόπου αποφάσεις λαμβάνονται κατά 

πλειοψηφία με βαρύνουσα (ενισχυμένη) ψήφο του ανώτερου ιεραρχικά παρόντος 

υπευθύνου σε περίπτωση ισοψηφίας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται επί τόπου είναι 

τελεσίδικες, δεσμεύουν τις συμμετέχουσες ομάδες με ποινή μηδενισμού σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης και δεν επιτρέπονται ενστάσεις επ’ αυτών. 

 

Ε. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ο ΣΑΚΑ και η Επιτροπή είναι εντελώς αντίθετοι σε κάθε μορφή βίας. Απαγορεύονται 

κάθε μορφής επεισόδια, ακόμα και φραστικά, μεταξύ των αγωνιζόμενων ή κατά του 

διαιτητή. Υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των ομάδων είναι οι αρχηγοί αυτών.  

2. Υποχρέωση παικτών: Οι ομάδες και οι παίκτες αυτών οφείλουν να σέβονται τον παρόντα 

κανονισμό και τους κανονισμούς των εγκαταστάσεων τις οποίες χρησιμοποιούν και την 

αρχή του ευ αγωνίζεσθαι εν γένει. Σε κάθε περίπτωση, ομάδες και αθλητές δεσμεύονται 

να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά που θίγει το Σύλλογο, το Ε.Ε.Ι., θέτει σε 

κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παικτών (συμπαικτών – αντιπάλων), προκαλεί 

ζημιές στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι. και εν γένει απέχει από τις αρχές του Σχολείου 

μας και του καταστατικού του ΣΑΚΑ. 

3. Συμπεριφορά: Η ομάδα, αθλητής της οποίας συμμετέχει σε επεισόδια και επιδεικνύει 

συμπεριφορά η οποία κρίνεται από τον διαιτητή του αγώνα ή την Επιτροπή ως ανάρμοστη 

και αντίθετη στον παρόντα κανονισμό, στους κανόνες του Σχολείου ή στο καταστατικό 

του ΣΑΚΑ, έστω και αν δεν τα προκάλεσε εκείνος, τιμωρείται με μηδενισμό για τον 

συγκεκριμένο αγώνα. Η Επιτροπή μπορεί, μετά από σχετική συνεδρίαση, να επιβάλλει σε 

ομάδα και παίκτη πρόσθετες ποινές που, ανάλογα με το παράπτωμα μπορούν να 

συμπεριλάβουν προσωρινή ή ακόμη και οριστική αποβολή ομάδας ή/και παίκτη από τη 

διοργάνωση. 

4. Διακοπή αγώνα: Αν συνεχίζεται η ανάρμοστη συμπεριφορά παρά τις υποδείξεις του 

διαιτητή, ο αγώνας - με απόφαση του διαιτητή - διακόπτεται οριστικά και οι 

ποδοσφαιριστές που δημιούργησαν ή/και συμμετείχαν στα επεισόδια, τιμωρούνται. Η 

Επιτροπή κατόπιν αποφασίζει για την τύχη του υπόψη αγώνα και επιβάλλει τυχόν ποινές. 

5. Υπότροπη ομάδα: Η ομάδα που θα κριθεί από το διαιτητή ότι υπέδειξε ανάρμοστη 

συμπεριφορά και προκάλεσε επεισόδια, θεωρείται υπότροπη και σε τυχόν επανάληψη 

επεισοδίου, που θα δημιουργήσει ή συμμετέχει έστω και ένας ποδοσφαιριστής της, 

αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς καμία 

υποχρέωση από την πλευρά του διοργανωτή. 

6. Πρόκληση ζημιάς: Σε περίπτωση πρόκλησης οιασδήποτε μορφής ζημιάς (σωματικής ή 

υλικής) κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του αγώνα, ουδεμία ευθύνη προς 

αποκατάσταση ή αποζημίωση φέρει η Επιτροπή ή ο ΣΑΚΑ ή το Ε.Ε.Ι. Υπεύθυνος για την 

αποκατάσταση της ζημιάς είναι αποκλειστικά ο παίκτης που προκάλεσε την συγκεκριμένη 

ζημιά, σε περίπτωση δε που ο ΣΑΚΑ κληθεί να καταβάλει κάποια αποζημίωση, έχει 

αναγωγικά δικαιώματα κατά του συγκεκριμένου παίκτη. 

7. Επιβολή Ποινών : Η Επιτροπή (ή στην περίπτωση ενστάσεων η υποεπιτροπή όπως 

ορίζεται στο άρθρο Θ του παρόντος Κανονισμού) είναι η μοναδική αρμόδια για την 

επιβολή ποινών στους αθλητές. Ποινές μπορούν να επιβληθούν οποτεδήποτε (εντός ή 

εκτός αγωνιστικής περιόδου), σε μεμονωμένο αθλητή, αρχηγό ή και ομάδα, συνδυαστικά 

ή αυτοτελώς ανάλογα με το παράπτωμα, ακόμη και αναδρομικά. Οι αποφάσεις της 

Επιτροπής από τη στιγμή που λαμβάνονται έχουν άμεση εφαρμογή, είναι τελεσίδικες και 
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δεν προβλέπεται διαδικασία έφεσης επ’ αυτών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι 

αθλητικού χαρακτήρα σε εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και δεν έχουν χαρακτήρα, 

φρασεολογία ή λογική δικαστηρίου, αστικού ή ποινικού. Τα δεδομένα της απόφασης 

αντλούνται από την Επιτροπή με όποιον τρόπο εκείνη κρίνει σκόπιμο και ενδεικτικά αλλά 

όχι αποκλειστικά αναφέρονται τα τυχόν γραπτά στοιχεία (ενστάσεις, φύλλα αγώνος 

κλπ.), οι μαρτυρίες διαιτητή, παρατηρητή, παρόντων μελών της Επιτροπής, ακόμη και οι 

προφορικές μαρτυρίες εμπλεκομένων ή μη αθλητών / θεατών / αρχηγών. Η Επιτροπή 

αποφασίζει σε κλειστή συνεδρίαση χωρίς την παρουσία των εμπλεκομένων αθλητών ή 

ομάδων (εκτός αν η ίδια κρίνει διαφορετικά) και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να 

καλέσει εμπλεκόμενο μέρος σε ακρόαση ή απολογία. 

8. Ανακοίνωση Ποινών : Οι ποινές ανακοινώνονται στους αρχηγούς των εμπλεκόμενων 

ομάδων / τιμωρημένων αθλητών και στους παρατηρητές των αγώνων μαζί με το 

πρόγραμμα της αγωνιστικής. Στο ποινολόγιο αναφέρονται τα ονόματα και οι ομάδες των 

τιμωρημένων αθλητών χωρίς άλλα στοιχεία ποινής. Οι αρχηγοί των ομάδων έχουν την 

αποκλειστική ευθύνη έγκαιρης ενημέρωσης και τήρησης των ποινών για τους αθλητές 

τους / τις ομάδες τους. 

9. Ευ αγωνίζεσθαι : Η Επιτροπή και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση (διαιτητές, 

παρατηρητές, αρχηγοί, παίκτες, μη αγωνιζόμενοι απόφοιτοι και απλοί θεατές) οφείλουμε 

να προστατεύουμε την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Με τη λογική αυτή, η Επιτροπή 

επιβάλλει ποινές και για την αδυναμία ή τη μη πρόθεση τήρησης του ευ αγωνίζεσθαι κατά 

τη διάρκεια των αγώνων. Έτσι, περιστατικά που επηρεάζουν ή παρεμποδίζουν την ομαλή 

τέλεση αγώνων μπορούν να επισύρουν πλέον ποινές. Τέτοια περιστατικά αναφέρονται 

ενδεικτικά (αλλά όχι αποκλειστικά), οι αποδοκιμασίες αποφάσεων των διαιτητών από μη 

αγωνιζόμενους τη στιγμή εκείνη, «ζέσταμα» ομάδας εκτός αγωνιστικού χώρου κατά 

τρόπο που παρεμποδίζει τη διεξαγωγή αγώνα, ειρωνικά σχόλια ή ανάρμοστη 

συμπεριφορά εναντίον άλλων ομάδων της διοργάνωσης, διαιτητών, παρατηρητών κλπ. 

 

ΣΤ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

1. Αποδυτήρια: Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αλλάζουν στα αποδυτήρια. Συνιστούμε όμως 

να μην αφήνουν στα αποδυτήρια πολύτιμα αντικείμενα. Σε περίπτωση απώλειας 

οποιουδήποτε αντικειμένου, ο ΣΑΚΑ, οι διοργανωτές της ΣΑΚΑ LIGA και το Ε.Ε.Ι. δεν 

φέρουν καμία ευθύνη, αστικής ή ποινικής φύσεως. 

2. Ομοιομορφία ομάδας: Οι ομάδες πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση, κύρια ή 

βοηθητική, με το σήμα του χορηγού, κάτι που αποτελεί συμβατική υποχρέωση της ΣΑΚΑ 

LIGA. Δίδεται ένας μήνας μεταβατική περίοδος στις πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες της 

διοργάνωσης να προμηθευτούν με δική τους επιμέλεια και δαπάνες κύρια εμφάνιση ή 

βοηθητική. Δεν θα επιτρέπεται συμμετοχή μεμονωμένου αθλητή ή (πολύ περισσότερο) 

ομάδας σε αγώνα αν δεν φέρει εμφανίσεις. 

3. Υποδήματα – Προστασία αθλητών: Τα παπούτσια πρέπει να είναι δερμάτινα με 

ραβδώσεις ή και με σχάρα από πλαστικό. Απαγορεύεται αυστηρότατα η χρήση 

ποδοσφαιρικών παπουτσιών με τάπες (κάθε μορφής, υλικού, μήκους και πλήθους 

ταπών ανά παπούτσι) ή μεταλλικά τμήματα. Σε περίπτωση που εντοπιστεί και 

αναφερθεί παίκτης που αγωνίζεται με τάπες, είναι υποχρέωση του αρχηγού της 

ομάδας του να απομακρυνθεί από το γήπεδο. Σε περίπτωση άρνησης του παίκτη ή 

αδυναμίας του αρχηγού του να τον απομακρύνει, η υπαίτια ομάδα μηδενίζεται στο 

συγκεκριμένο αγώνα και επιβάλλονται ποινές στον υπαίτιο αθλητή. Οι παίκτες πρέπει 
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να φορούν επικαλαμίδες, αλλιώς οφείλουν να γνωρίζουν ότι αγωνίζονται με κίνδυνο της 

σωματικής τους ακεραιότητας και προφανώς με δική τους υπαιτιότητα και ευθύνη. Στους 

αθλητές συνιστάται να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους σε τακτά χρονικά 

διαστήματα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. 

4. Απαγορεύεται να αγωνίζεται παίκτης φορώντας απλά γυαλιά (οράσεως ή ηλίου). 

Αθλητές που φορούν γυαλιά οράσεως κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει 

υποχρεωτικά να φορούν και την ειδική προστατευτική μάσκα για λόγους ασφαλείας 

τόσο των ιδίων όσο και των υπολοίπων παικτών. 

5. Χορηγός: Ο χορηγός πρέπει να αναγράφεται στις φανέλες. 

6. Αρχηγός: Ο αρχηγός πρέπει να φέρει σχετικό περιβραχιόνιο ή να δηλώνει πριν τον 

αγώνα την ιδιότητά του στο διαιτητή. 

7. Λογότυπο ΣΑΚΑ LIGA: Κάθε ομάδα πρέπει στις φανέλες της να εμφανίζει το λογότυπο 

της ΣΑΚΑ LIGA για τους σκοπούς του πρωταθλήματος και μόνο, χωρίς να έχει το 

δικαίωμα ωστόσο για περαιτέρω χρήση εμπορικής ή άλλης φύσης. 

 

 

Ζ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

Ζ1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – PLAY OFF – CONSOLATION CUP – SPIRIT CUP 

1. Η διεξαγωγή του πρωταθλήματος θα γίνεται σε τρεις φάσεις. Στις πρώτες δύο φάσεις 

αγώνων, οι ομάδες βαθμολογούνται με το βαθμολογικό σύστημα που ισχύει και στα 

επαγγελματικά πρωταθλήματα της Ελλάδας (νίκη 3β., ισοπαλία 1β., ήττα 0β.). 

2. Όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος προκρίνονται στα PLAY OFF, όπου και αγωνίζονται 

με σύστημα που αποτελεί επιλογή της Επιτροπής και ανακοινώνεται στους αρχηγούς των 

ομάδων σε ειδική συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης των αγώνων. Η 

Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα διοργάνωσης όσων συμπληρωματικών τουρνουά PLAY 

OUT (Consolation Cup – Spirit Cup) κρίνει σκόπιμο να διενεργήσει, καθώς και όσων 

εμβόλιμων διοργανώσεων αποφασίσει (κύπελλο, League Cup κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, 

η επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα, το σύστημα και τον εν γένει τρόπο 

διεξαγωγής της διοργάνωσης σε περίπτωση που λόγω συνθηκών και γεγονότων που 

έλαβαν χώρα κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος, τεθεί εν αμφιβόλω η εμπρόθεσμη 

ολοκλήρωση της διοργάνωσης, με προϋπόθεση την έγκαιρη γνωστοποίηση των 

τροποποιήσεων αυτών στους αρχηγούς των ομάδων. 

3. Αποκλεισμός ομάδας από τη συνέχεια της διοργάνωσης : Ομάδα που αποτυγχάνει να 

αγωνιστεί σε πέντε (5) αγώνων της Α΄ και Β΄ φάσης ομίλων του πρωταθλήματος, 

δύναται να αποκλείεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης με απλή απόφαση της 

Επιτροπής.  

4. Για να συμμετάσχει αθλητής ομάδας στη φάση των playoff, θα πρέπει υποχρεωτικά να 

έχει συμμετάσχει τουλάχιστον στο 1/3 των αγώνων των Α΄ και Β΄ φάσεων των ομίλων 

του πρωταθλήματος. Συμμετοχή παίκτη που δεν πληροί το κριτήριο αυτό, εφόσον 

επισημανθεί, οδηγεί σε μηδενισμό της υπαίτιας ομάδας από τη συγκεκριμένη φάση της 

post season (playoff, consolation cup, spirit cup), όχι όμως και τη δυνατότητα της 

ομάδας να συνεχίσει σε «χαμηλότερη» φάση. 

5. Η βαθμολογία, το πρόγραμμα κάθε αγωνιστικής, τα υπόλοιπα στοιχεία των ομάδων και 

των αθλητών (στατιστικά, σκόρερ, φωτογραφίες) που συμμετέχουν στην τρέχουσα ΣΑΚΑ 

LIGA καθώς και σχετικές ανακοινώσεις με τη διοργάνωση θα αναρτώνται περιοδικά 

στην ιστοσελίδα του ΣΑΚΑ (www.saka.gr). Οι συμμετέχοντες (ομάδες/αθλητές), με την 

http://www.saka.gr/
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υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, τη δημιουργία ομάδας και την υπογραφή του 

παρόντος κανονισμού, δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στην ανάρτηση και χρήση των 

στοιχείων τους ως μελών των ομάδων της διοργάνωσης (ονοματεπώνυμα, χρονιές 

αποφοίτησης, φωτογραφίες κλπ. σχετικά στοιχεία) στην ιστοσελίδα του Συλλόγου καθώς 

και σε όλα τα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα & διευθύνσεις που συνδέονται με το ΣΑΚΑ. 

 

Ζ2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος της ΣΑΚΑ LIGA, ισχύει ο τρέχων κανονισμός αγώνων 

ποδοσφαίρου (ΚΑΠ), με τις ακόλουθες προσθήκες / μεταβολές  όπως διευκρινίζονται 

παρακάτω: 

1. Οι αγώνες θα διεξάγονται με οκτώ (8) παίκτες η κάθε ομάδα (7+1 τερματοφύλακας). 

Ελάχιστος αριθμός παικτών για να ξεκινήσει ένας αγώνας ορίζονται οι έξι (6) παίκτες. 

Κατ’ εξαίρεση, όσες ομάδες το επιθυμούν, μπορούν να αιτηθούν να αγωνίζονται με επτά 

(7) ποδοσφαιριστές. Αγώνας 7x7 διεξάγεται μόνον εφόσον και οι δύο ομάδες 

συμφωνήσουν σε αυτό πριν από την έναρξη του μεταξύ τους αγώνα και οι αρχηγοί τους 

το δηλώσουν στον παρατηρητή της αγωνιστικής και το διαιτητή της αναμέτρησης. Στην 

περίπτωση αυτή, ελάχιστος αριθμός παικτών για να ξεκινήσει ένας αγώνας είναι οι 

πέντε (5) παίκτες 

2. Οι αγώνες γίνονται σε δύο (2) ημίχρονα διαρκείας τριάντα λεπτών (30΄) το ένα. 

Ανάπαυλα πέντε (5) λεπτά ανάμεσα στα δύο ημίχρονα. Εξαίρεση γίνεται μόνο κατά την 

κρίση του διαιτητή όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο Δ, 

παράγρ.3 του παρόντος κανονισμού. 

3. Το σύστημα βαθμολογίας των αγώνων είναι 3-1-0. 

4. Επίσημος χρονομέτρης των αγώνων είναι μόνο ο διαιτητής. 

5. Απαγορεύεται το tackling (προβολή). Tackling που βρίσκει μπάλα τιμωρείται με άμεσο 

φάουλ (και εντός περιοχής με πέναλτι). Tackling που βρίσκει παίκτη (και όχι μπάλα) από 

μπροστά τιμωρείται με άμεσο φάουλ και κίτρινη κάρτα. Tackling από πίσω τιμωρείται σε 

κάθε περίπτωση (βρίσκει / δε βρίσκει μπάλα) με φάουλ και κόκκινη κάρτα. Επιτρέπεται 

στον τερματοφύλακα να επιχειρεί tackling στη μπάλα εντός της περιοχής τέρματός του. 

6. Κάθε άουτ (περιοχής – πλάγιο) εκτελείται με τα πόδια, την μπάλα ακίνητη και στημένη 

στο έδαφος και εντός χρονικής διάρκειας 4 sec.  

7. Εάν επιτευχθεί τέρμα με τη «σέντρα» θεωρείται έγκυρο. 

8. Δεν ισχύει το off-side. 

9. Στην περιοχή τέρματος ο τ/φ μπορεί να χρησιμοποιεί τα χέρια του ενώ έξω από αυτή 

λειτουργεί ως κανονικός παίκτης. Στην περίπτωση που ο τ/φ χρησιμοποιήσει τα χέρια 

του εκτός περιοχής, εφαρμόζεται ο ισχύων ΚΑΠ. 

10. Σε περίπτωση αποβολής παίκτη, δεν προβλέπεται αντικατάσταση και η ομάδα που 

τιμωρείται συνεχίζει στο σύνολο του αγώνα που απομένει με παίκτη λιγότερο. 

11. Το πλάγιο άουτ εκτελείται με τα πόδια και δεν μπορεί να επιτευχθεί τέρμα απευθείας.  

12. Εάν επιτευχθεί τέρμα με απευθείας εκτέλεση κόρνερ θεωρείται έγκυρο. 

13. Η μπάλα μπορεί να τοποθετηθεί έως και μισό μέτρο μέσα στο γήπεδο κατά την εκτέλεση 

πλαγίου άουτ εφόσον ο διαθέσιμος χώρος δεν επαρκεί. 

14. Εάν υπάρχει παρεμπόδιση κατά την εκτέλεση πλαγίου άουτ τότε η ομάδα που 

παρεμποδίζει χρεώνεται με έμμεσο φάουλ. 

15. Οι αλλαγές είναι απεριόριστες. Γίνονται με υπόδειξη του διαιτητή σε νεκρό διάστημα και 

μόνο η ομάδα που έχει την κατοχή της μπάλας μπορεί να αλλάξει παίκτη.  
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16. Το τείχος των αμυντικών παικτών κατά την εκτέλεση ενός άμεσου λακτίσματος 

τοποθετείται στα 4 μέτρα (5 βήματα). 

17. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων στις πρώτες δύο φάσεις του πρωταθλήματος, για τη 

βαθμολογική τους κατάταξη ρόλο παίζουν: 

i. Τα μεταξύ τους αποτελέσματα (βαθμοί ανά αγώνα, διαφορά τερμάτων, καλύτερη 

επίθεση) 

ii. Τα συνολικά αποτελέσματα στη διοργάνωση (βαθμοί ανά αγώνα, διαφορά τερμάτων, 

καλύτερη επίθεση) 

iii. Διεξαγωγή κλήρωσης 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας στα μεταξύ τους παιχνίδια υπολογίζονται όλοι 

οι αγώνες που έχουν διεξαχθεί στο πρωτάθλημα (Α΄ και Β΄ φάση συνολικά). 

18. Στις φάσεις playoff – consolation cup – spirit  cup και στο κύπελλο υπάρχει σε 

περίπτωση ισοπαλίας δεκάλεπτη παράταση σε ένα ημίχρονο και εάν το παιχνίδι λήξει και 

τότε ισόπαλο κάθε ομάδα θα εκτελεί από πέντε (5) πέναλτι. Εάν προκύψει πάλι ισοπαλία, 

τότε θα εκτελείται ανά ένα (1) πέναλτι από κάθε ομάδα μέχρι να προκύψει νικητής. 

19. Κατά την εκτέλεση του πέναλτι ο τ/φ κινείται μόνο παράλληλα της γραμμής τέρματος και 

εν γένει εφαρμόζεται ο ΚΑΠ. 

20. Το πέναλτι εκτελείται από απόσταση 6m. (7 βήματα) από τη γραμμή τέρματος. Σε κάθε 

περίπτωση, υπεύθυνος για τη θέση απ’ όπου εκτελείται το πέναλτι είναι ο παρατηρητής 

του συγκεκριμένου αγώνα. 

 

Η. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Τους αγώνες διαιτητεύουν επίσημοι διαιτητές ή καθηγητές φυσικής αγωγής ή παλαίμαχοι 

διαιτητές ορισμένοι από την Επιτροπή. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση αίτηση εξαίρεσης 

διαιτητή, ούτε επιθυμία ορισμού κάποιου, ακόμη και αν είναι κοινής αποδοχής από τις 

αγωνιζόμενες ομάδες, Σε κάθε αγώνα συντάσσεται φύλλο αγώνα παρουσία του διαιτητή και των 

αρχηγών των διαγωνιζόμενων ομάδων. 

 

Θ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς των ομάδων που συμμετέχουν στον 

αγώνα και ΜΟΝΟ μέχρι και τη λήξη του αγώνα. Αναγράφονται υποχρεωτικά στο φύλλο 

αγώνα, αλλιώς δε θεωρούνται έγκυρες. Μετά την αποχώρηση των αγωνισθεισών ομάδων 

από το γήπεδο δεν γίνονται δεκτές τυχόν ενστάσεις. Ο διαιτητής αποστέλλει μετά το 

πέρας του αγώνα τις υποβληθείσες ενστάσεις στην Επιτροπή Διοργάνωσης, η οποία και 

είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει σχετικά. 

2. Αποφασιστικό όργανο:  

2.1… Ορίζεται με τον παρόντα κανονισμό μόνιμη υποεπιτροπή ενστάσεων αποτελούμενη 

κατά σειρά ιεραρχίας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, 

τον υπεύθυνο Διοργάνωσης (πρωταθλήματος ή κυπέλλου) και τον παρατηρητή της 

εκάστοτε αγωνιστικής ημέρας ανά διοργάνωση, ο οποίος είναι και οι εισηγητής της 

ένστασης. Η υποεπιτροπή συνεδριάζει με παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη από τα 

παραπάνω, ένα από τα οποία πρέπει να είναι υποχρεωτικά ή ο Πρόεδρος ή ο 

Αντιπρόεδρος.  

2.2… Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου ή, σε περίπτωση απουσίας 

αυτού του Αντιπροέδρου της Επιτροπής η απόφαση για το ποιες από τις ενστάσεις 

εκδικάζει το σύνολο της Επιτροπής και ποιες η υποεπιτροπή.  
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2.3… Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, με την ψήφο του 

Προέδρου να υπολογίζεται ενισχυμένη σε περίπτωση ισοψηφίας, ή, αν δεν είναι αυτός 

παρών, με ενισχυμένη την ψήφο του Αντιπροέδρου. Μέλη της Επιτροπής (εκ των 

αρχηγών των ομάδων) που εμπλέκονται σε συγκεκριμένη ένσταση που έχει υποβληθεί, 

δε λαμβάνουν μέρος στην απόφαση επί της ένστασης αυτής. 

2.4… Η απόφαση επί ένστασης ανακοινώνεται στις εμπλεκόμενες ομάδες, είναι αμέσως 

εκτελεστή και δεν επιτρέπονται εφέσεις ή νέες ενστάσεις επ’ αυτής, ανεξαρτήτως του 

οργάνου (Επιτροπή διοργάνωσης ή υποεπιτροπή ενστάσεων) που την έλαβε.  

 

Ι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται αποκλειστικά με ατομική τους ευθύνη είτε έχουν 

υπογράψει την αίτηση συμμετοχής είτε όχι.  

2. Προβλήματα υγείας: Οποιοσδήποτε πάσχει από κάποιο πρόβλημα υγείας που καθιστά 

επικίνδυνη τη συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες, δεν επιτρέπεται να 

συμμετέχει στους αγώνες και εφόσον γνωστοποιήσει το ιατρικό θέμα στην Επιτροπή της 

ΣΑΚΑ LIGA, η τελευταία δεν θα επιτρέψει τη συμμετοχή του. Σε περίπτωση 

οποιουδήποτε ατυχούς συμβάντος με οποιεσδήποτε συνέπειες στην υγεία κάποιου 

αγωνιζόμενου, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο ίδιος αγωνιζόμενος, ενώ το Ε.Ε.Ι., και ο 

ΣΑΚΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη. 

 

ΙΑ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Για κάθε θέμα που προκύπτει και δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, αρμόδια 

είναι η Επιτροπή Διοργάνωσης, η οποία και αποφασίζει οριστικά. 

2. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα αναπροσαρμογής των κανονισμών των αγώνων κατά τη 

διάρκεια της διοργάνωσης, ενημερώνοντας παράλληλα τις ομάδες. 

3. Ώρες επικοινωνίας με τη γραμματεία ΣΑΚΑ LIGA, Μαρκέλλα Παναγιώτου, καθημερινά 

από 11.00 έως 16.00 στο τηλέφωνο 210-6722067 (e-mail: info@saka.gr).   

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 

Για την Eπιτροπή     Δήλωση αποδοχής 

Ομάδα______________ 

       Ημερομηνία__________ 

Ο αρχηγός___________ 


