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ΑΜΟ, 24/09/2020

ΠΡΟΚΗΡΤΞH
Η Έλσζε Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ άκνπ έρνληαο ππόςε:
1) Σελ ηζρύνπζα αζιεηηθή λνκνζεζία
2) Σν Καηαζηαηηθό ηεο.
3) Σνπο Καλόλεο Παηρληδηνύ Πνδνζθαίξνπ θαη ηνλ Καλνληζκό Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (ΚΑΠ)
Δξαζηηερληθώλ Πξσηαζιεκάησλ, όπσο απηνί ηζρύνπλ ζήκεξα.
4) Σελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο από 19/09/2020.

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Σνπο αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο

Τπνδνκήο Καηεγνξίαο

Κ -12

ησλ σκαηείσλ ΔΠ άκνπ,

αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2020-2021 κε ηνπο εμήο όξνπο:

ΑΡΘΡΟ 1ν – σκαηεία πνπ έρνπλ ππνρξέσζε - δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
(άξζξν 4. ΚΑΠ/ΔΠΟ).
1. Τπνρξέσζε έρνπλ

όια ηα ζσκαηεία πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Α θαηεγνξία ηελ

αγσληζηηθή πεξίνδν 2019 -2020, λα ζπκκεηέρνπλ

ηνπιάρηζηνλ ζε κία θαηεγνξία

Τπνδνκήο .
2. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζε έλα ηνπιάρηζηνλ ηκήκα Τπνδνκήο έρνπλ ηα έμεο σκαηεία :
ΑΦΔΚ ΑΡΙΣΑΡΥΟ , ΑΠ ΑΓ ΑΘΑΝΑΙΟ, Α ΚΔΡΑΤΝΟ , Α
ΚΟΤΡΑΡΟ ,Α ΛΑΙΛΑΦ, ΑΠΦ Υ ΘΔΣ ΔΠ/ΧΝ.
3. ε πεξίπησζε κε θαζόδνπ ηνπ Σκήκαηνο Τπνδνκήο ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα πνπ
ζα έρεη δειώζεη πέξα ησλ θπξώζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ ΚΑΠ ζα επηβάιιεηαη
θαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν πεληαθνζίσλ (500) επξώ.
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4.

Όζα σκαηεία παξακείλνπλ ζηελ Α΄ Καηεγνξία γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν
2021 – 2022 ζα ππνρξενύληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα Πξσηάζιεκαηα Τπνδνκήο
ηεο δηνξγαλώηξηαο, ηνπιάρηζηνλ ζε έλα (1) ηκήκα.
ΑΡΘΡΟ 2ν – ύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπ Πξση/ηνο

1) Σν Πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε δύν (2) Οκίινπο δει:
α) Έλαο (1) Όκηινο κε ηα σκαηεία ηεο άκνπ, πνπ ζα αγσληζζνύλ κε ηα ππόινηπα σκαηεία
πνπ έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή, ζε δύν (2) γύξνπο , κε έλα (1) αγώλα ζηελ έδξα ηνπο θαη έλα (1) αγώλα
ζηελ έδξα ηνπ θαζελόο από ηα άιια ζπκκεηέρνληα σκαηεία.
β) Έλαο (1) όκηινο κε ηα σκαηεία Ιθαξίαο, πνπ ζα αγσληζζνύλ κε ηα ππόινηπα σκαηεία πνπ
έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή, ζε δύν (2) γύξνπο , κε έλα

(1) αγώλα ζηελ έδξα ηνπο θαη έλα (1) αγώλα

ζηελ έδξα ηνπ θαζελόο από ηα άιια ζπκκεηέρνληα σκαηεία.

2) Θα αλαδεηρζεί έλαο Πξσηαζιεηήο ζηνλ Όκηιν άκνπ θαη έλαο ζηνλ Όκηιν Ιθαξίαο
ΑΡΘΡΟ 3ν – Πξνθήξπμε (έλλνηα) .
Η Πξνθήξπμε απηή είλαη πξόζθιεζε-πξόηαζε πξνο ηα σκαηεία ηνπ 1νπ Άξζξνπ , γηα ηελ θαηάξηηζε
ζύκβαζεο πξνζρώξεζεο κεηαμύ ηεο Δ.Π.. άκνπ θαη απηώλ κε ζθνπό ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
Πξσηάζιεκα ηεο πεξηόδνπ 2020–2021. Η ελ ιόγσ ύκβαζε ζπληειείηαη κε ηελ απνδνρή ηεο παξνύζαο.
Απνδνρή απηήο κε επηθύιαμε έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηηο θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΚΑΠ/ ΔΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 4ν – Γήπεδα - Έδξα σκαηείνπ, Υξώκαηα θαη ύκβνια νκάδαο.
1) Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζε γήπεδν δηαζηάζεσλ (45 Υ 60κ) θαη κε εζηίεο δηαζηάζεσλ 2 Υ 5κ.
2) Σν σκαηείν πνπ ζα δειώζεη ζπκκεηνρή ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηήζεη κε ηε Γήισζε πκκεηνρήο ηνπ
ζηελ ΔΠ άκνπ ην Γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηνπο αγώλεο ηνπ ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην
άξζξν 8 Κ.Α.Π /ΔΠΟ. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή σκαηείνπ ζε εξαζηηερληθό Πξσηάζιεκα πξέπεη λα
δειώλεηαη έλα γήπεδν σο θύξηα έδξα. Σα σκαηεία όκσο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα κε ηελ δήισζε
ζπκκεηνρήο λα νξίζνπλ θαη έλα δεύηεξν σο ελαιιαθηηθή έδξα. Δάλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ
πξσηαζιήκαηνο, σκαηείν από ελδερόκελε αδπλακία (ε νπνία ζα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε
ιόγνπο αθαηαιιειόηεηαο ή αλάθιεζεο άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ γεπέδσλ – ή ηνπ γεπέδνπ όηαλ- θαη ζα
δηαπηζηώλεηαη από ηελ δηνξγαλώηξηα), δελ κπνξεί λα αγσληζηεί ζηελ θύξηα ή ηελ ελαιιαθηηθή έδξα πνπ
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έρεη δειώζεη, ερεη ηελ ππνρξέσζε λα βξεη άιιε

ελαιιαθηηθή έδξα θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ βξεη,

λα δερζεί, σο έδξα ηεο, ην γήπεδν πνπ ζα νξίζεη ε θαηά πεξίπησζε, δηνξγαλώηξηα.
3) Μαδί κε ηε Γήισζε πκκεηνρήο, ην θάζε ζσκαηείν μερσξηζηά ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη
παξαρσξεηήξην γηα ηε ρξήζε ηνπ Γεπέδνπ πνπ ζα έρεη εθδώζεη ν αξκόδηνο θνξέαο Γηνίθεζεο ηνπ
ή ην σκαηείν ζην νπνίν αλήθεη, πιελ όζσλ ην δηθαίσκα παξαρώξεζεο έρεη κεηαβηβαζζεί ζηελ
ΔΠ από ηνλ αξκόδην θνξέα , γηα όζν δηαξθέζεη απηό. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ αδεηνδνηεζεί
όια ηα γήπεδα θαη κέρξη λα αδεηνδνηεζνύλ, ε ΔΠ άκνπ έρεη ην δηθαίσκα λα νξίδεη ηηο έδξεο ησλ
νκάδσλ απηώλ ζε αδεηνδνηεκέλα γήπεδα, κε ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ παξαρσξεηήξην ηα
σκαηεία όηαλ αδεηνδνηεζνύλ ηα γήπεδα πνπ ζα έρνπλ δειώζεη σο έδξα ηνπο.
4) Σα γήπεδα ησλ αγώλσλ γηα ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία νξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε ή κε έγγξαθν ηεο
ΔΠ , ακέζσο κόιηο θαηαξηίδεηαη ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ. Αιιαγή έδξαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηόδνπ δελ κπνξεί λα γίλεη θαηόπηλ αηηήκαηνο ησλ σκαηείσλ. Δπηηξέπεηαη αιιαγή έδξαο
κόλν ιόγσ αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή αλάθιεζεο ηεο άδεηαο παξαρώξεζεο ηνπ γεπέδνπ
( άξζξν 8, παξ. 11 γ ΚΑΠ/ΔΠΟ)
5) Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν πξόθεηηαη λα εθηειεζζνύλ έξγα ζε νπνηνδήπνηε Γήπεδν από ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε ή άιιν αξκόδην θνξέα ζηε δηθαηνδνζία ησλ νπνίσλ ππάγεηαη ην Γήπεδν,
ππνρξεσηηθά δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ αξκόδηα επηηξνπή ηεο
Δ.Π..άκνπ έγγξαθν κε ην νπνίν ζα γλσζηνπνηείηαη θαη ζα απνδεδεηθλύεηαη ε έλαξμε ησλ έξγσλ,
ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηα πεξαηηέξσ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν αγώλαο ζα καηαηώλεηαη κε
ππαηηηόηεηα ηνπ γεπεδνύρνπ σκαηείνπ ην νπνίν ζα πθίζηαηαη ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο από
ηνλ ΚΑΠ/ΔΠΟ.
6) Όια αλεμαηξέησο ηα σκαηεία πνπ δηαζέηνπλ ην ηδηόθηεην Γήπεδό ηνπο , γηα ηνπο αγώλεο ηνπ Πξση/ηνο
είηε ησλ ίδησλ είηε άιισλ σκαηείσλ, νθείινπλ επη πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο Γήισζεο πκκεηνρήο, λα
επηηξέπνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Γεπέδσλ απηώλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα όινπο ηνπο αγώλεο ηεο
δηνξγαλώηξηαο.
7) ηε Γήισζε πκκεηνρήο ηα σκαηεία ππνρξενύηαη λα δειώζνπλ ζηελ δηνξγαλώηξηα. ηα ρξώκαηα ηνπο,
θαζώο επίζεο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πεξηπηώζεηο ζηηο
παληεινλάθηα – θάιηζεο).

ζηνιέο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (θαλέιεο-

Η δήισζε απηή γίλεηαη ζπγρξόλσο κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην

πξσηάζιεκα (άξζξν 14 ΚΑΠ/ΔΠΟ.)
8) ε όια ηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα ζα ηζρύεη ε αξίζκεζε ζηελ εκθάληζε ησλ πνδνζθαηξηζηώλ
από ην έλα (1) έσο ην δεθανθηώ (18).

ΑΡΘΡΟ 5ν – Πξόγξακκα αγώλσλ, Γηάξθεηα, Ηκέξα θαη Ώξα ηέιεζεο αγώλσλ
1) Γηα ηνπο αγώλεο ζα εθδνζεί αγσληζηηθό πξόγξακκα, ύζηεξα από δεκόζηα θιήξσζε πνπ ζα γίλεη από
ηελ Δ.Π.. άκνπ. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη άββαην θαη Κπξηαθή, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο
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όκσο

κπνξεί

λα

δηεμάγνληαη

θαη

ηηο

ππόινηπεο εκέξεο γηα εηδηθνύο ιόγνπο θαη

ύζηεξα από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο δηνξγαλώηξηαο.
.
Σα ζσκαηεία δελ έρνπλ δηθαίσκα αλαβνιήο νπνηνπδήπνηε αγώλα κε θνηλή ζπκθσλία ηνπο.
ηε πξόζθιεζε ζα νξίδεηαη ε εκ/λία δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ, νη γεπεδνύρεο νκάδεο, ηα γήπεδα ησλ
αγώλσλ θαη ε ώξα έλαξμήο ηνπο.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ε δηνξγαλώηξηα κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ώξα έλαξμεο αγώλα ή θαη ην
γήπεδν ηέιεζεο απηνύ, ππνρξενύκελε λα εηδνπνηήζεη όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηνπιάρηζηνλ
24 ώξεο πξηλ ηε έλαξμε ηνπ. Σν 24σξν αξρίδεη από ηελ απνζηνιή ηεο εηδνπνίεζεο κε fax ή
ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, από ηε δηνξγαλώηξηα ζηνπο εκπιεθνκέλνπο
ε εμαηξεηηθέο επίζεο πεξηπηώζεηο ε δηνξγαλώηξηα ΔΠ κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
δύλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα πξνβεί ζε αλαβνιή πξνγξακκαηηζκέλνπ αγώλα, ρσξίο ρξνληθό
πεξηνξηζκό γηα ιόγνπο

αλώηεξεο βίαο (πρ δηαθνπή ζπγθ/ληώλ, ζενκελία, αθξαία θαηξηθά

θαηλόκελα θιπ) ή γηα ζπνπδαίν ιόγν, ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ηα ελδηαθεξόκελα σκαηεία

σκαηείν πνπ δελ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζε αγώλα νπνηαζδήπνηε δηνξγάλσζε
πξέπεη λα εηδνπνηήζεη αηηηνινγεκέλα κε έγγξαθν ηεο ηε δηνξγαλώηξηα, πξηλ από
ηέζζεξηο (4), ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, εθηόο αλ εηδνπνηήζεθε, γηα ηελ ππνρξέσζή ηεο
λα αγσληζηεί ζε ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ νθηώ (8) εκεξώλ, νπόηε ε
εηδνπνίεζε απηή πξέπεη λα γίλεη πξηλ από ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο.
2) Γηάξθεηα ηνπ αγώλα : 2X30 ιεπηά κε αλάπαπια 10΄ ιεπηώλ. Δπηπιένλ ρξόλνο
(ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή γηα δηαθνπή ηνπ παηρληδηνύ) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο θάζε
εκηρξόλνπ θαη ππεύζπλνο γη απηό είλαη ν δηαηηεηήο ε πεξίπησζε αγώλσλ
απνθιεηζκνύ δελ δηεμάγεηαη παξάηαζε, εθόζνλ ν αγώλαο ιήμεη ηζόπαινο, αιιά γηα
ηελ αλάδεημε ηνπ ληθεηή εθηεινύληαη κόλν πέλαιηη.
ΑΡΘΡΟ 6ν – Σήξεζε Σάμεσο –Τπνρξεώζεηο γεπεδνύρσλ νκάδσλ.
1) Η πξόιεςε θαη ε θαηαζηνιή ησλ εθδειώζεσλ πνπ δπζθεκνύλ ην άζιεκα θαη δηεγείξνπλ ην θίιαζιν
θνηλό, είλαη ππνρξέσζε όισλ γεληθά ησλ σκαηείσλ. Δηδηθόηεξα όκσο ηα γεπεδνύρα σκαηεία είλαη
ππνρξεσκέλα λα παίξλνπλ έγθαηξα ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξόιεςε θαη
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θαηαζηνιή

επεηζνδίσλ,

από

πξόζσπα

πνπ

ζπλδένληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν καδί ηνπο κε

ηηο ζρέζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ΔΠΟ θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ
δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ζε θιίκα ηάμεο θαη αζθάιεηαο.
2) Δπίζεο νη γεπεδνύρεο νκάδεο έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ επάξθεηα-θαηαιιειόηεηα ησλ Γεπέδσλ
ηνπο, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 8, 9 &10 ηνπ Κ.Α.Π/ΔΠΟ.
3) Η γεπεδνύρνο νκάδα έρεη αθόκε ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ παξνπζία ζην γήπεδν γηαηξνύ, ζε όινπο
ηνπο

αγώλεο,

ησλ

ηνπηθώλ

εξαζηηερληθώλ

Πξσηαζιεκάησλ

Αλδξώλ,

Κππέιινπ

θαη

Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκήο, είλαη ππνρξεσηηθή, επζύλε ηεο γεπεδνύρνπ νκάδαο, ε παξνπζία
πξνζώπνπ πνπ ζα αζθεί θαζήθνληα ηαηξνύ αγώλα. Σν πξόζσπν απηό δύλαηαη λα είλαη είηε ηαηξόο
είηε λνζειεπηήο απόθνηηνο ΣΔΙ είηε δηαζώζηεο, ηνπ ΔΚΑΒ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη
αηθλίδηα θαη επηθίλδπλα γηα ηελ δσή πεξηζηαηηθά πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζε έλαλ πνδνζθαηξηθό
αγώλα. ε αληίζεηε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ππάξμεη πξόζσπν πνπ λα αζθεί θαζήθνληα γηαηξνύ,
θαηά ηα αλσηέξσ, ν αγώλαο δελ δηεμάγεηαη κε ππαηηηόηεηα ηεο γεπεδνύρν νκάδαο ε νπνία ράλεη
ηνλ αγώλα κε ηέξκαηα 0 – 3 θαη ηεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή (ηξηαθόζησλ) 300 επξώ . Ο δε
δηαηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ δηεμάγεη ησλ αγώλα θαη

λα αλαγξάςεη ζην Φ.Α. ηελ

πεξίπησζε απνπζίαο γηαηξνύ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν δηαηηεηήο παξαπέκπεηαη ζε πεηζαξρηθό
έιεγρν.

Σα έμνδα ηνπ γηαηξνύ βαξύλνπλ ην γεπεδνύρν σκαηείν .
4) Σα γεπεδνύρα ζσκαηεία έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίδνπλ ζηνλ Γηαηηεηή πξηλ ηελ έλαξμε
ηνπ αγώλα ηελ άδεηα δηεμαγσγήο ηνπ. ε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο ηεο, ν αγώλαο δελ ζα ηειείηαη
θαη ζα θαηαθπξώλεηαη ζηελ θηινμελνύκελε νκάδα ην απνηέιεζκά ηνπ .

ΆΡΘΡΟ 7Ο - Γηαηηεηέο Αγώλσλ (άξζξν 12 ΚΑΠ/ΔΠΟ).
1) Ο νξηζκόο ησλ Γηαηηεηώλ θαη ησλ Βνεζώλ Γηαηηεηώλ ησλ αγώλσλ, ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκό Γηαηηεζίαο Δ.Π.Ο. από ην αξκόδην Σνπηθό Όξγαλν Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.. άκνπ θαη από
ηνπο Πίλαθεο Γηαηηεηώλ ηεο.
2) Δάλ δελ πξνζέιζεη ν δηαηηεηήο πνπ έρεη νξηζζεί ή εάλ ν δηαηηεηήο, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα,
αζζελήζεη ή ηξαπκαηηζζεί θαη αδπλαηεί λα ζπλερίζεη ηνλ αγώλα, ρσξίο ππαηηηόηεηα ησλ
δηαγσληδόκελσλ νκάδσλ, ησλ παξαγόλησλ ή ησλ θηιάζισλ ηνπ, ηόηε ν αγώλαο ζα αξρίζεη ζηελ
πξώηε πεξίπησζε θαη ζα ζπλερηζηεί ζηελ δεύηεξε, ελώ θαζήθνληα δηαηηεηή ζα αλαιάβεη ν
αλαπιεξσηήο ηνπ δηαηηεηή, εθόζνλ είρε νξηζζεί ηέηνηνο θαη αλ όρη , ηόηε εθείλνο από ηνπο
βνεζνύο δηαηηεηέο ν αμηνινγεκέλνο λα αγσλίδεηαη ζαλ δηαηηεηήο ή βνεζόο ζε κεγαιύηεξε
θαηεγνξία , ζε ηζόηεηα ν αξραηόηεξνο θαη ζε λέα ηζόηεηα ν πξεζβύηεξνο ζε ειηθία.
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Δάλ δελ πξνζέιζεη νύηε ν δηαηηεηήο πνπ έρεη νξηζζεί, νύηε ν αλαπιεξσηήο ηνπ (αλ έρεη νξηζζεί) ,
νύηε νη βνεζνί δηαηηεηώλ, ηόηε ν αγώλεο καηαηώλεηαη ρσξίο επζύλε ησλ νκάδσλ θαη επαλανξίδεηαη
από ηελ δηνξγαλώηξηα ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ ΚΑΠ.
Η κε πξνζέιεπζε ησλ δηαηηεηώλ ζεσξείηαη δηαηηεηηθό παξάπησκα ζύκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ
Καλνληζκνύ δηαηηεζίαο θαη ζηνπο δηαηηεηέο πνπ δελ πξνζήιζαλ αδηθαηνιόγεηα επηβάιιεηαη ε πνηλή
απνθιεηζκνύ από ζπκκεηνρή ζε αγώλεο πνδνζθαίξνπ κέρξη έμη (6) κήλεο.
3) Σα έμνδα δηαηηεζίαο ησλ αγώλσλ βαξύλνπλ ηελ ΔΠ άκνπ.
4) α) Οη αγώλεο είλαη δπλαηόλ λα δηεμάγνληαη κε έλα Γηαηηεηή θαη έλα Βνεζό Γηαηηεηή ή θαη κόλν
κε έλα Γηαηηεηή, αλάινγα κε ηελ θξηζηκόηεηα ηνπ θάζε αγώλα θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο
δηνξγαλώηξηαο β) Δθόζνλ ππάξρεη κεξηθή ή νιηθή απνρή δηαηηεηώλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ή
εθόζνλ ν αξηζκόο ησλ ελ ελεξγεία Γηαηηεηώλ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε όισλ ησλ αγώλσλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην Γ. ηεο Δ.Π.. άκνπ δύλαηαη λα δεηήζεη ηνλ νξηζκό δηαηηεηώλ , από
νπνηαδήπνηε άιιε Δ.Π.., γηα ηελ θάιπςε όισλ ή νξηζκέλνπ αξηζκνύ αγώλσλ . ε πεξίπησζε
άξλεζεο ησλ Δ.Γ. ησλ άιισλ Δ.Π.. λα νξίζνπλ δηαηηεηέο , ηνλ νξηζκό δηελεξγεί ππνρξεσηηθά
ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.Ο. (ΚΔΓ/ΔΠΟ)

5) Όινη νη αγώλεο δηεμάγνληαη παξνπζία δηαηηεηή . Ο ζεκαληηθόηεξνο ζθνπόο ηεο
παξνπζίαο ηνπ δηαηηεηή είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο
ηνπ δίθαηνπ παηρληδηνύ . Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ν δηαηηεηήο ελεκεξώλεη ηνπο
πξνπνλεηέο ηα αθόινπζα :
α. Δμνπιηζκόο ησλ παηθηώλ
β. Αιιαγέο παηθηώλ (ηξόπν δηαδηθαζία )
γ. Ση ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο.
6) Ο δηαηηεηήο πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πξνο ηνπο παίθηεο πξηλ,
θαηά θαη κεηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
ΑΡΘΡΟ 8ν – Πεξηπηώζεηο απαγόξεπζεο ζπκκεηνρήο πνδνζθαηξηζηώλ ζε αγώλεο (άξζξν
19 ΚΑΠ/ΔΠΟ )– Δηδηθέο ππνρξεώζεηο σκαηείσλ γηα ζπκκεηνρή πνδ/ζησλ ηνπο ζηνπο
αγώλεο)
1) Απαγνξεύεηαη ζε πνδνζθαηξηζηή λα αγσληζζεί εληόο 24ώξνπ ζε δύν αγώλεο ηνπ σκαηείνπ πνπ
αλήθεη. Ο ππνινγηζκόο ηνπ 24ώξνπ

αξρίδεη από ην ηειεπηαίν ιεπηό ζπκκεηνρήο ηνπ

πνδνζθαηξηζηή ζηνλ πξώην αγώλα θαη πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δεπηέξνπ
αγώλα. Παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπλεπάγεηαη απώιεηα ηνπ δεύηεξνπ αγώλα αλ ππνβιεζεί
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έλζηαζε αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο θαηά ηα

νξηδόκελα ζην άξζξν 23 ηνπ ΚΑΠ/ΔΠΟ ύζηεξα

από απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ ηεο ΔΠ άκνπ.
2) Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα θπζηθνύ
πξνζώπνπ πνπ έρεη ηηκσξεζεί µε νπνηαδήπνηε άιιε ηδηόηεηα ( παξάγνληα, εθόξνπ, πξνπνλεηή,
θπζηθνζεξαπεπηή, θ.ιπ.). Σπρόλ ζπκκεηνρή ζε αγώλα

είλαη αληηθαλνληθή θαη ζε πεξίπησζε

έλζηαζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ απώιεηα ηνπ αγώλα γηα ηελ ππαίηηα νκάδα θαη εθαξκόδεηαη ε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 23 ΚΑΠ/ΔΠΟ.
3) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε 2009,2010, 2011, 2012 (γηα ην
έηνο 2012 έσο 2 παίθηεο).
4) Μηα νκάδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη όζα θνξίηζηα (παίθηξηεο) επηζπκεί ηόζν ζην ζπλνιηθό
ξόζηεξ (δελ ππάξρεη αξηζκεηηθόο πεξηνξηζκόο ) όζν θαη ζηελ αξρηθή ηεο ηνπνζέηεζε ζην γήπεδν
αθόκε θαη όηαλ ηα θνξίηζηα έρνπλ ειηθηαθή δηαθνξά σο θαη έλα (1) έηνο (κεγαιύηεξν) .
5) Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα . Κάζε νκάδα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεί νθηώ (8) παίθηεο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη έλαλ ηεξκαηνθύιαθα.

Ο

ηεξκαηνθύιαθαο ζα πξέπεη λα θνξά δηαθνξεηηθά ξνύρα (ρξσκαηηζκό) από ηνπο ππόινηπνπο
παίθηεο θαη ησλ δύν νκάδσλ . Κάζε νκάδα ζα κπνξεί λα δειώλεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη
δεθανθηώ (18) παίθηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ελλέα (9) ζηελ αξρηθή ηεο ζύλζεζε. Οη ππόινηπνη
ελλέα (9) ζα δειώλνληαη σο αλαπιεξσκαηηθνί. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη θαζόιε ηελ δηάξθεηα
ηνπ αγώλα όηαλ ην παηρλίδη (αγώλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη ζηακαηήζεη). Όιεο νη αιιαγέο ζα
πξέπεη λα γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ αξρηθή
ζύλζεζε θάζε νκάδαο θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα έμη (6) πνδνζθαηξηζηώλ, πνπ έρνπλ
δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε Διιεληθέο Δζληθέο Οκάδεο ή πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα
(ειιεληθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην). Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηνλ αγώλα κέρξη ηξηώλ (3) Πνδνζθαηξηζηώλ πνπ δελ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο
εζληθέο νκάδεο.
6) Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη απαξαίηεηα επηθαιακίδεο.
Δπίζεο απνθεύγνληαη επηθίλδπλα αληηθείκελα πάλσ ζην ζώκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (πρ
θνζκήκαηα, ξνιόγηα ). Γελ είλαη απαξαίηεην λα θνξά έλα παηδί – πνδνζθαηξηζηήο
πνδνζθαηξηθά παπνύηζηα, απαγνξεύεηαη όκσο λα αγσλίδεηαη ρσξίο παπνύηζηα.
7) Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ειηθίαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ σο εκεξνκελία
γέλλεζεο ηνπο ζεσξείηαη ε 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο γέλλεζεο ηνπο.
8) Καζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα επηηξέπνληαη απεξηόξηζηεο αιιαγέο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη
παίθηεο ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε δελ κπνξεί λα αγσληζζεί εθ λένπ ζην ζπγθεθξηκέλν αγώλα .
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9) Απαγνξεύεηαη

ζε

πνδνζθαηξηζηή

λα

αγσληζηεί ζε αγώλεο ηνπ ζσκαηείνπ πνπ

αλήθεη, εθόζνλ δελ έρεη πξνβεί ζε έγθαηξε θαη λνκόηππε δήισζε ζπλαίλεζεο ηεο επεμεξγαζίαο
ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.
10) Η παξάβαζε ησλ απαγνξεύζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή
θαη ζε πεξίπησζε έλζηαζεο ή ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη κε απώιεηα ηνπ αγώλα . Ο αγώλαο
θαηαθπξώλεηαη ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο κε βαζκνύο ηξεηο (3) θαη ηέξκαηα 3-0, εθηόο αλ ην
απνηέιεζκα επλνεί ηελ αληίπαιε νκάδα, ηεο αθαηξνύληαη ηξεηο(3) βαζκνί από ην πίλαθα ηελ
βαζκνινγίαο ηνπ ηξέρνληνο πξσηαζιήκαηνο θαη ηεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή.
11) Ο έιεγρνο αλήθεη ζην δηαηηεηή ηνπ αγώλα ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα απαγνξεύεη ηε ζπκκεηνρή
πνδνζθαηξηζηώλ γηα όιεο ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο απαγόξεπζεο ζπκκεηνρήο . ε πεξίπησζε
άξλεζεο ή πιεκκεινύο ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή ηόηε απηόο ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηνπ
κε νξηζκνύ ηνπ ζε αγώλεο γηα δηάζηεκα δύν (2) κελώλ.
12) Όπνπ αλαθέξεηαη «ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή », ελλνείηαη ε αγσληζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ
αγώλα θαη όρη απιά ε αλαγξαθή ηνπ ζην Φ.Α (άξζξν 19 παξ.17)

13) Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο ή θαη ζηα απνδπηήξηα θάζε
ηηκσξεζέληνο

πξνζώπνπ (παξάγνληα, εθόξνπ, πξνπνλεηή, θπζηθνζεξαπεπηή

θ.ι.π). Απαγνξεύεηαη επίζεο ε είζνδνο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ε
ζηνλ αγώλα

σο πνδνζθαηξηζηή

ζπκκεηνρή

θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ έρεη ηηκσξεζεί κε

νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα ( παξάγνληα, εθόξνπ, πξνπνλεηή, θπζηθνζεξαπεπηή θ.ι.π).
Η ππαίηηα νκάδα θαη ν αμησκαηνύρνο αγώλα ηηκσξνύληαη

κε ηηο πνηλέο πνπ

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ Π.Κ.).

ΑΡΘΡΟ 9ν Καλόλεο δηεμαγσγήο αγώλσλ
 Τπάξρνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο
 Τπάξρνπλ ρηππήκαηα πέλαιηη 8 κέηξα από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο
 Ιζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη
 Όηαλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή ή επαλαθνξά γίλεηαη κε ρξήζε θαη ησλ
δύν ρεξηώλ από πίζσ θαη πάλσ από ην θεθάιη.
 Ο αγσληζηηθόο ρώξνο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δώλεο κε δύν γξακκέο αλάπηπμεο
παηρληδηνύ (ή γξακκέο ππνρώξεζεο) γηα λα ππνζηεξηρζεί ε αλάπηπμε ηνπ
παηρληδηνύ από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα . Όηαλ ε νκάδα μεθηλά ηελ επίζεζε από ηνλ
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ηεξκαηνθύιαθα , νη παίθηεο ηνπ

αληηπάινπ πξέπεη λα ζηέθνληαη πίζσ

από ηελ γξακκή, θαη λα πηέδνπλ ηνλ αληίπαιν κόλν όηαλ ε κπάια πεξάζεη πέξα
από απηή ηε γξακκή.
ε ζπλζήθεο θαλνληθνύ παηρληδηνύ νη παίθηεο πηέδνληαη θαλνληθά ζε θάζε δώλε
ηνπ γεπέδνπ.
Έλα ηέξκα δελ θαηακεηξάηαη κε απεπζείαο ρηύπεκα ηεο κπάιαο κε ηελ έλαξμε
ηνπ παηρληδηνύ .
Όια ηα ειεύζεξα ρηππήκαηα είλαη άκεζα. Κάζε αληίπαινο παίθηεο ζα πξέπεη λα
είλαη ζε απόζηαζε 5m από ην ζεκείν πνπ ζα γίλεη ην ειεύζεξν ρηύπεκα.
Αλ ε κπάια πεξάζεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ από ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε ε
επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη κε ειεύζεξν ρηύπεκα κε ηελ κπάια λα
ηνπνζεηείηαη ηξία (3) κέηξα από ηελ εζηία θαη κε ρηύπεκα ηεο κπάιαο πξνο ηα
εκπξόο
Ο ηεξκαηνθύιαθαο ή έλαο παίθηεο δελ επηηξέπεηαη λα ξίμεη – πεξάζεη ηελ κπάια
κεηά ηελ κεζαία γξακκή (γξακκή θέληξνπ) από ειεύζεξν ρηύπεκα θαηά ηελ
επαλαθνξά ηεο κπάιαο από ηέξκαηνο ιάθηηζκα (άνπη) . Αλ παξόιν ζπκβεί απηά
θάηη ηέηνην (ε κπάια πεξάζεη ηε κεζαία γξακκή) ηόηε ε κπάια δίλεηαη ζηελ
αληίπαιε νκάδα ε νπνία επαλαξρίδεη ην παηρλίδη κε ειεύζεξν ρηύπεκα από ην
ζεκείν πνπ ε κπάια πέξαζε ηε γξακκή ηνπ θέληξνπ.
ΑΡΘΡΟ 10ν Γηαηξνί – Πξνπνλεηέο – Παξάγνληεο Οκάδσλ – Γεκνζηνγξάθνη
(άξζξα 16, 18&29 ΚΑΠ/ΔΠΟ).
Μέζα ζην ρώξν πνπ πεξηβάιιεηαη από ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε επηηξέπεηαη βάζεη θαηαζηάζεσλ πνπ
παξαδίδνπλ ηα δηαγσληδόκελα σκαηεία, λα εηζέξρνληαη θαη λα παξακέλνπλ εθόζνλ επηδείμνπλ ηελ
ηαπηόηεηά ηνπο αζηπλνκηθή ή επαγγεικαηηθή ή ην Γειηίν Πηζηνπνίεζεο ηεο ΔΠ άκνπ κόλν ηα εμήο
πξόζσπα:
α) α) Ο γηαηξόο, ζε όινπο ηνπο αγώλεο, ησλ ηνπηθώλ εξαζηηερληθώλ πξσηαζιεκάησλ

αλδξώλ, θππέιινπ θαη πξσηαζιεκάησλ ππνδνκήο, είλαη ππνρξεσηηθή, επζύλε ηεο
γεπεδνύρνπ νκάδαο, ε παξνπζία πξνζώπνπ πνπ ζα αζθεί θαζήθνληα γηαηξνύ αγώλα.
Σν πξόζσπν απηό δύλαηαη λα είλαη είηε ηαηξόο είηε λνζειεπηήο απόθνηηνο ΣΔΙ είηε
δηαζώζηεο ΔΚΑΒ . Σν πξόζσπν δε απηό, ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ
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είηε

κε

ηελ

παξνπζίαζε

Άδεηαο Αζθήζεσο

Δπαγγέικαηνο είηε κε ηελ

παξνπζίαζε ζθξαγίδαο, είηε επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο ελ ηζρύ. ε αληίζεηε
πεξίπησζε πνπ δελ ζα ππάξμεη πξόζσπν πνπ λα αζθεί θαζήθνληα γηαηξνύ, θαηά ηα
αλσηέξσ, ν αγώλαο δελ δηεμάγεηαη κε ππαηηηόηεηα ηεο γεπεδνύρν νκάδαο ε νπνία
ράλεη ηνλ αγώλα

κε ηέξκαηα 0 – 3

θαη ηεο επηβάιιεηαη

ρξεκαηηθή

πνηλή

(ηξηαθόζησλ) 300 επξώ . Ο δε δηαηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ δηεμάγεη ησλ
αγώλα θαη λα αλαγξάςεη ζην Φ.Α. ηελ πεξίπησζε απνπζίαο γηαηξνύ. ε αληίζεηε
πεξίπησζε ν δηαηηεηήο παξαπέκπεηαη ζε πεηζαξρηθό έιεγρν.
Σα έμνδα ηνπ γηαηξνύ βαξύλνπλ ην γεπεδνύρν σκαηείν.
β) Οη πξνπνλεηέο ησλ σκαηείσλ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκό Πξνπνλεηώλ Πνδ/ξνπ ηεο ΔΠΟ, ήηνη λα είλαη θάηνρνη δηπιώκαηνο
UEFA C θαη άλσ, ηαπηόηεηαο UEFA ηξηεηνύο δηάξθεηαο ζε ηζρύ θαη λα θαηέρνπλ Γειηίν
Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή πνπ εθδίδεηαη από ηελ ΔΠ άκνπ κε παξάβνιν 75,00€
γ) Έλαο εθπξόζσπνο ηεο θάζε νκάδαο ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά κέινο ηνπ Γ.. πνπ κε
απόθαζε ηνπ Γ.. ε νπνία ζα θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηελ ΔΠ άκνπ, έρεη αλαιάβεη αλάινγα
θαζήθνληα . ε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί όηη δελ έρεη απηή ηελ ηδηόηεηα, ην ππεύζπλν σκαηείν ζα
ηηκσξείηαη κε δηαθόζηα (200)€ πξόζηηκν. ε πεξίπησζε δε ππνηξνπήο ην πξόζηηκν ζα δηπιαζηάδεηαη. γ)
Ο θπζηθνζεξαπεπηήο ηεο θάζε νκάδαο δ) Ο πξνπνλεηήο θάζε νκάδαο θαη ν ηπρόλ βνεζόο ηνπ, εθ’
όζνλ θαηέρνπλ Γειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή. Οη γηαηξνί , Φπζηθνζεξαπεπηέο θαη νη λνζειεπηέο
ζα πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπο , κε ηελ επίδεημε επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο θαη
ζθξαγίδαο.
δ) Γεκνζηνγξάθνη θαη θσηνξεπόξηεξ, εθόζνλ επηδεηθλύνπλ ζηνλ Παξαηεξεηή ή ζηνλ Γηαηηεηή ηνπ
αγώλα πηζηνπνίεζε ηελ νπνία ζα εθδίδεη ε ΔΠ άκνπ έπεηηα από αίηεζή ηνπο πξηλ από ηελ
έλαξμε ηεο δηνξγάλσζεο . Η απνκάθξπλζε θάζε άιινπ είλαη επζύλε ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ.
Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ππεύζπλνη είλαη νη Γηαηηεηέο – Βνεζνί

νη νπνίνη ζα

ειέγρνληαη Πεηζαξρηθά γηα ηελ ηήξεζή ηνπο. Η απνκάθξπλζε θάζε άιινπ είλαη επζύλε ηνπ
γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ. Τπεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσλ είλαη ν δηαηηεηήο ηνπ αγώλα ε
αληίζεηε πεξίπησζε ν δηαηηεηήο παξαπέκπεηαη ζε πεηζαξρηθό έιεγρν.
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ΑΡΘΡΟ 11 – Με ηέιεζε-δηαθνπή-

αλαβνιή αγώλσλ (άξζξν 21 ηνπ ΚΑΠ/

ΔΠΟ)-Αδπλακία ζπκκεηνρήο (άξζξν 17 ηνπ ΚΑΠ/ΔΠΟ).
1) Αγώλαο πνπ δελ ηειέζζεθε, ρσξίο λα επζύλνληαη νη 2 (δύν) νκάδεο, επαλνξίδεηαη ππνρξεσηηθά κέζα
ζε ρξνληθό δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο.
2) Αγώλαο πνπ αλαβάιιεηαη εμ αηηίαο ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ή ιόγσ δηαθνπήο ζπγθνηλσληώλ,
επαλνξίδεηαη κε απόθαζε ηεο δηνξγαλώηξηαο ε νπνία παίξλεη ππόςε ηεο επίζεκεο βεβαηώζεηο ησλ
αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζε Γεκόζησλ Τπεξεζηώλ θαη εθόζνλ θξίλεη δηθαηνινγεκέλε ηελ αδπλακία
θαζόδνπ ησλ νκάδσλ ιόγσ αλσηέξαο βίαο, από ηελ νπνία είλαη αδύλαηε ε έγθαηξε πξνζέιεπζή ηνπο ζην
γήπεδν.

ΑΡΘΡΟ 12ν – Γειηίν – Κάξηα Τγείαο Γειηίν Πηζηνπνίεζεο .
Η ζπκκεηνρή ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζηνπο αγώλεο επηηξέπεηαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 18 θαη 19 ηνπ
Κ.Α.Π./ΔΠΟ.
1.) Οη νκάδεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπο ππνρξενύληαη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη λα παξαδίδνπλ ζην
δηαηηεηή :
α) Σα δειηία αζιεηηθήο ηδηόηεηαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ εθδίδνληαη ζύκθσλα κε

ηνλ Καλνληζκό Δγγξαθώλ, Μεηαγξαθώλ θαη Απνδεζκεύζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. Οη
πνδνζθαηξηζηέο ειηθίαο επηά (7) έσο δέθα (10) εηώλ δύλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε
γηα έθδνζε βεβαίσζεο ζπκκεηνρήο ζηελ ΔΠ κε παξάβνιν 5,00.
β) Σηο θάξηεο πγείαο ησλ (αγσληδόκελσλ) πνδνζθαηξηζηώλ ελ ηζρύ.
Η θάξηα πγείαο ελόο πνδνζθαηξηζηή ζα αλαγξάθεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πνδνζθαηξηζηή, ζα
θέξεη ηελ απαηηνύκελε ηαηξηθή ζεώξεζε θαη ηε βεβαίσζε όηη ν θάηνρνο απηήο είλαη απόιπηα
πγηήο θαη ηθαλόο λα αγσλίδεηαη ζε αγώλεο ηεο νκάδαο ηνπ. Η θάξηα πγείαο πνδνζθαηξηζηή
ηζρύεη γηα έλα έηνο από ηε ζεώξεζε ηεο, ε νπνία γίλεηαη από θαξδηνιόγν, εθδίδεηαη ζύκθσλα
κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 2725/99, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 16
ηνπ Ν4479/17 (θεθ94Α /2017) θαη ηελ ππ’ αξηζκ386611/15976/1417/1517/152/13-8-18 θνηλή
ππνπξγηθή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Τγείαο θαη Τθππνπξγνύ Αζιεηηζκνύ θαη πξέπεη λα ηζρύεη
θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα.
Γηα ηελ λνκόηππε ζπκκεηνρή ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζε έλαλ αγώλα αξθεί ε πξνζθόκηζε ζηνλ
δηαηηεηή ηνπ ηεο θάξηαο Τγείαο Αζιεηή. Η θάξηα πγείαο αζιεηή ελ ηζρύ απνηειεί ην κόλν
απνδεηθηηθό κέζν ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ελζηάζεσλ γηα ηπρόλ αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή
πνδνζθαηξηζηώλ. Η κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν, απόδεημε ηεο πγείαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ
είλαη απαξάδεθηε.
γ) Δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή προπονητών
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ παξνπζία ζην πάγθν ελόο πξνπνλεηή ηεο θάζε νκάδαο απνηειεί ε
έθδνζε δειηίνπ πηζηνπνίεζεο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ νηθείν θαλνληζκό πξνπνλεηώλ. Ο δηαηηεηήο
ππνρξεσηηθά ειέγρεη πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη θαηά ηελ εθ κέξνπο ηνπ ζπκπιήξσζε ηνπ
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Φ.Α., ην δειηίν πηζηνπνίεζεο ησλ πξνπνλεηώλ. Σν δειηίν πηζηνπνηήζεο εθδίδεηαη κηα
θνξά ην ρξόλν εθηόο εάλ ν πξνπνλεηήο αιιάμεη νκάδα.
2.) Ο Γηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δεηήζεη ηα δειηία ησλ δηαγσληδόκελσλ πνδνζθαηξηζηώλ κέρξη
ηελ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. γηα λα ειέγμεη κόλν γηα ηελ πεξίπησζε δηαηύπσζεο έλζηαζεο
πιαζηνπξνζσπίαο κε έγγξαθν αίηεκα νκάδαο.
3.) Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε νπνηνδήπνηε αγώλα Πξσηαζιήκαηνο

ρσξίο ηα

δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ 1 θαη 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ν δε Γηαηηεηήο ππνρξενύηαη λα
απαγνξεύζεη ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή γηα ηνλ νπνίν δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο απηέο. Δάλ
παξά ηαύηα πνδνζθαηξηζηήο ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγώλα, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζεσξείηαη αληηθαλνληθή θαη
ε ππαίηηα νκάδα ζε πεξίπησζε έλζηαζεο πθίζηαηαη ηηο πξνβιεπόκελεο γηα ηε πεξίπησζε θπξώζεηο.
4.) Απαγνξεύεηαη επίζεο ε είζνδνο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ζηα απνδπηήξηα ηνπ πξνπνλεηή πνπ δελ
παξέδσζε ην δειηίν πηζηνπνίεζεο.

ΑΡΘΡΟ 13ν – Πξνζέιεπζε νκάδσλ – Μπάιεο – Φαξκαθεπηηθό πιηθό - Φύιιν Αγώλα
Άδεηα Αγώλα (άξζξν 15 , 16 ηνπ ΚΑΠ/ΔΠΟ)
1) Κάζε νκάδα ππνρξενύηαη

λα πξνζέξρεηαη ζην Γήπεδν ηνπιάρηζην κία (1) ώξα πξηλ από ηελ

θαζνξηζκέλε ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα, αλεμάξηεηα από ηπρόλ επηθξαηνύζεο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο,
ώζηε λα είλαη έηνηκε λα αγσληζηεί πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ ιεπηά πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ώξα έλαξμεο ηνπ
αγώλα

2) Μέγεζνο κπάιαο Νν 4
3) Κάζε νκάδα ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίδεη ζην Γήπεδν ηνπιάρηζην ηέζζεξηο (4) κπάιεο όηαλ είλαη
γεπεδνύρνο, θαη ηνπιάρηζην δύν ( 2) κπάιεο όηαλ είλαη θηινμελνύκελε.
4) Κάζε νκάδα ππνρξενύηαη

λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ην θαηάιιειν θαξκαθεπηηθό θαη ηαηξηθό

πιηθό(ςαιίδη, ςπθηηθά, γάδεο, επίδεζκνη θιπ) .Δηδηθά ε γεπεδνύρνο νκάδα ππνρξενύηαη λα κεξηκλά
ώζηε λα ππάξρεη θνξείν ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα γηα ηε κεηαθνξά ηπρόλ ηξαπκαηηδόκελσλ
πνδνζθαηξηζηώλ. Σν θνξείν πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε εκθαλέο ζεκείν ησλ απνδπηεξίσλ.
5) Σν Φύιιν Αγώλα ζπληάζζεηαη από ηνλ Γηαηηεηή ηνπ αγώλα ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα, κε ζηπιό
δηαξθείαο ή κειάλεο

θαη πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 15 Κ.Α.Π/ΔΠΟ. ζηνηρεία, ηα

νλνκαηεπώλπκα ησλ ηξαπκαηηδνκέλσλ πνδνζθαηξηζηώλ, ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ ηξαπκαηηζκνύ ηνπο, ηηο
πνηλέο, ηηο αληηθαηαζηάζεηο πνδ/ζηώλ θαη θάζε άιιν πεξηζηαηηθό πνπ ελδηαθέξεη.

ΑΡΘΡΟ 14ν – Αδπλακία ζπκκεηνρήο νκάδαο ζε αγώλεο – Τπνβηβαζκόο ιόγσ αξλεηηθήο
βαζκνινγίαο (άξζξα 17 ηνπ ΚΑΠ/ΔΠΟ).
12

13

1. Σωκαηείν πνπ δελ θαηέξρεηαη λ’ αγωληζζεί ή

παξαηηεζεί από αγώλα ή αγώλεο ή παξνπζηάδεηαη

ζηνλ αγωληζηηθό ρώξν κε ιηγόηεξνπο από ελλέα (9) πνδνζθαηξηζηέο γηα ηελ έλαξμή ηνπ, ρωξίο λα
ζπληξέρνπλ ιόγνη αλωηέξαο βίαο, εθηόο από ηελ θαηαβνιή θάζε ζρεηηθήο δαπάλεο, ηηκωξείηαη κε
απώιεηα ηνπ αγώλα κε ηέξκαηα 0 – 3 θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή από πελήληα (50) έωο πεληαθόζηα (500).
Η πνηλή απηή επηβάιιεηαη γηα θάζε αγώλα πνπ ην ζωκαηείν δελ παξνπζηάδεηαη θαλνληθά, παξαηηείηαη ή
δειώλεη απνρώξεζε από ην πξωηάζιεκα κέρξη ηξεηο (3) αγώλεο ζε θάζε πξωηάζιεκα. Οι αγώνερ πος
δεν διεξάγονηαι λόγω παπαίηηζηρ ή μη καθόδος ενόρ ζωμαηείος πποζμεηπούνηαι κανονικά
για ηην έκηιζη ηων ποινών ηων ποδοζθαιπιζηών, ηων αξιωμαηούσων ηος ανηιπάλος
ζωμαηείος, όπωρ και ηηρ ίδιαρ ηηρ ανηιπάλος (πσ ποινή κεκλειζμένων ηων θςπών).
2. Σωκαηείν πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγωληζζεί ή παξαηηεζεί από ηξεηο (3) αγώλεο ηεο ίδηαο δηνξγάλωζεο
απνβάιιεηαη κε απόθαζε κε απόθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Επηηξνπήο ηεο δηνξγαλώηξηαο θαη ππνβηβάδεηαη
ζηελ ακέζωο θαηεγνξία
3. Από ηιρ παπαπάνω κςπώζειρ απαλλάζζεηαι ηο ζωμαηείο πος δηλώνει αδςναμία ζςμμεηοσήρ
ζε αγώνα εθ’οζον αςηή οθείλεηαι ζε ανώηεπη βία. Ωρ ανώηεπη βία νοείηαι, ενδεικηικά η
διακοπή ηων ζςγκοινωνιών (ζιδηποδπομική, ακηοπλοϊκή, αεποποπική κλπ) από οποιαδήποηε
αιηία από ηην οποία είναι αδύναηη ή έγκαιπη πποζέλεςζη ζηο γήπεδο ηος ζωμαηείος.
4. Σωκαηείν πνπ δειώλεη εκπξόζεζκα αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε αγώλα, ε νπνία δελ θξίλεηαη
δηθαηνινγεκέλε από ηελ δηνξγαλώηξηα ή ζωκαηείν πνπ αξλείηαη λα αγωληζηεί ζηελ έδξα αληηπάινπ ηεο ,
ή νπνία όκωο έρεη κεηαθηλεζεί γηα ηνλ αγώλα ηνπ πξώηνπ γύξνπ , εθηόο από ηηο πνηλέο ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη – θαηά πεξίπηωζε- απνδεκίωζε πνπ θαζνξίδεηαη κε
απόθαζε ηεο δηνξγαλώηξηαο ηόζν ζην αληίπαιν ζωκαηείν όζν θαη ζηελ δηνξγαλώηξηα ηνπ
πξωηαζιήκαηνο . Ομάδα πος δεν δηλώνει εγκαίπωρ ηην αδςναμία ζςμμεηοσήρ ηηρ ζηον αγώνα
, ειρ ηπόπον ώζηε να μεηακινηθεί αζκόπωρ η ανηίπαλη ομάδα και οι διαιηηηέρ ηος αγώνα
ηιμωπείηαι εκηόρ ηων λοιπών μια με σπημαηική ποινή 500,00.

ΑΡΘΡΟ 15ν – Βαζκνινγία- Βαζκνινγηθή θαηάηαμε νκάδσλ (άξζξν 20 ηνπ ΚΑΠ/ΔΠΟ).
1) Η βαζκνινγία ησλ αγώλσλ γίλεηαη σο εμήο: ΝΙΚΗ-βαζκνί 3, ΙΟΠΑΛΙΑ–βαζκόο 1, ΉΣΣΑ–βαζκνί 0
2) Η βαζκνινγία ησλ αγώλσλ ηεξείηαη από ηελ δηνξγαλώηξηα ζε εηδηθνύο πίλαθεο.

ΑΡΘΡΟ 16ν – Πεηζαξρηθόο έιεγρνο.
Ο πεηζαξρηθόο έιεγρνο ησλ σκαηείσλ, παξαγόλησλ θαη πνδνζθαηξηζηώλ γίλεηαη κε βάζε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π/ ΔΠΟ .ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ΔΠΟ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο
Δ.Π. άκνπ θαη αζθείηαη:
α) ε πξώην βαζκό από ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΠ θαη ζε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηεο
από ην Γ.. απηήο.
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β) ε δεύηεξν βαζκό από ηελ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΔΦΔΔΧΝ ηεο Δ.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 17ν – Τπνβνιή ελζηάζεσλ (άξζξν 23 ΚΑΠ/ΔΠΟ).
1) Σα δηαγσληδόκελα σκαηεία έρνπλ ην δηθαίσκα λα αζθήζνπλ έλζηαζε γηα όζεο πεξηπηώζεηο ηνύην
πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π./ΔΠΟ (Άξζξν 23 θ.ι.π.)
2) Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη είηε επί ηνπ Φ.Α. κε εηδηθή θαηαρώξεζε ηνπ Αξρεγνύ ηεο εληζηάκελεο
νκάδαο είηε κε εκπξόζεζκε ππνβνιή ζηε δηνξγαλώηξηα ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε απνδεηθηηθό
επίδνζεο θαη ππνρξεσηηθά θαη κε ΦΑΞ
3) Η έλζηαζε δελ αλαθαιείηαη γηα θαλέλα ιόγν θαη ζπδεηείηαη ππνρξεσηηθά, έζησ θαη αλ ην εληζηάκελν
σκαηείν δειώζεη εγγξάθσο όηη παξαηηείηαη από ηελ παξαπέξα ζπδήηεζε απηήο.
4) Γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνρξεσηηθά θαηαρσξνύληαη ζην Φ.Α. δειαδή αληηθαλνληθνύ νξηζκνύ
δηαηηεηώλ, αληηθαλνληθόηεηεαο γεπέδνπ (απηέο νη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ
αγώλα) θαη πιαζηνπξνζσπίαο ( κέρξη ηελ ιήμε ηνπ αγώλα ) δελ απαηηείηαη ππόκλεκα γηα ππνζηήξημε
, παξά κνλν ρξεκαηηθό παξάβνιν κέζα ζε δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα . Οη
ππόινηπεο ελζηάζεηο , δειαδή αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο πνδ/ζησλ θαη αληηθαλνληθήο δηαθνπήο ηνπ
αγώλα , ππνβάιινληαη ζε δύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα κε ρσξηζηό γηα ηελ
θαζεκία ππόκλεκα θαη ρξεκαηηθό παξάβνιν ζηελ Δ.Π...
5) Καηαγγειία από Σξίην ζσκαηείν

επηηξέπεηαη λα δηαηππσζεί απνθιεηζηηθά

γηα αληηθαλνληθή

ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε αγώλα κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ
από ηελ ηειεζή ηνπ κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη ην θαηαγγέιισλ ζσκαηείν έρεη άκεζν
ελλνκν ζπκθέξνλ θαηά ην ρξόλν άζθεζεο ηεο θαηαγγειίαο, ην νπνίν πεξηνξηζηηθά πξνζδηνξίδεηαη
ζηε δηακόξθσζε ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ κεηέρεη θαη έρεη ζρέζε κε ηελ
ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαηά ηεο νπνία ζηξέθεηαη ε θαηαγγειία . Οη παξαπάλσ θαηαγγειίεο πνπ
απνζηέιινληαη ζηελ δηνξγαλώηξηα κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κε πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ζπδήηεζεο
δηαβηβάδνληαη ππνρξεσηηθά κέζσ fax ηόζν ε θαηαγγειία όζν θαη ην απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ηνπ
πξνβιεπόκελνπ γηα ηελ έλζηαζε παξαβόινπ εληόο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, κε

πνηλή

απαξαδέθηνπ ηεο ζπδήηεζεο εθόζνλ δελ θαηαηεζεί παξάβνιν ή θαηαηεζεί ειιηπέο ή εθπξόζεζκν.
6) Δηδηθά θαη κόλν γηα έλζηαζε πιαζηνπξνζσπία απαηηείηαη μερσξηζηό παξάβνιν γηα θάζε
πνδνζθαηξηζηή θαηά ηνπ νπνίνπ απηή ζηξέθεηαη . ε πεξίπησζε δε, πνπ γίλεη δεθηή, επηζηξέθεηαη
ζην εληζηάκελν ζσκαηείν κόλν ην /ηα παξάβνια/ γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ησλ νπνίσλ δηαπηζηώζεθε
ε πιαζηνπξνζσπία .
7) Δθόζνλ ππνβιεζεί θαη γίλεη δεθηή έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο πέξα από ηελ απώιεηα ηνπ
αγώλα, ν νπνίνο θαηαθπξώλεηαη ππέξ ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ, µε ηέξκαηα 3-0, εθηόο αλ ην
απνηέιεζκα επλνεί ην αληίπαιν ζσκαηείν, πιελ ησλ ρξεκαηηθώλ πνηλώλ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ
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ΚΑΠ αθαηξνύληαη από ηελ ππαίηηα νκάδα
πίλαθα

πέληε (5) βαζκνί από ηνλ βαζκνινγηθό

ηνπ πξσηαζιήκαηνο . Ξέρσξα από ηα παξαπάλσ, ν αλαγξαθόκελνο ζην Φ.Α.

εθπξόζσπνο ηνπ ππαίηηνπ ζσκαηείνπ, πνπ ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη µέινο ηνπ Γ.. ηνπ
ζσκαηείνπ ηηκσξείηαη µε πνηλή απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο γηα δύν (2)
έηε πνπ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη από ηελ επνκέλε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα, ν δε παξαβάηεο
πνδνζθαηξηζηήο εθόζνλ δηαπηζησζεί ε ηαπηόηεηά ηνπ, µε απνθιεηζκό δύν (2) εηώλ θαη ζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο µε δηαγξαθή από ηα κεηξώα πνδνζθαηξηζηώλ ηεο Δ.Π.Ο., ζηνλ
πξνπνλεηή δε επηβάιιεηαη πνηλή απαγόξεπζεο είζνδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο γηα ηέζζεξα
(4) ηνπιάρηζηνλ έηε, εθηόο αλ απνδεδεηγκέλα έθαλαλ ζρεηηθή θαηαγγειία ζην δηαηηεηή πνπ
γξάθηεθε ζην Φ.Α.
8) Η νκάδα πνπ, κέζα ζηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν γίλεηαη ππόηξνπνο πιαζηνπξνζσπίαο
πνδνζθαηξηζηή, ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηώηεξε θαηεγνξία θαη αλ δελ ππάξρεη, δελ δηθαηνύηαη
ζπµµεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα ηεο ακέζσο επόκελεο πεξηόδνπ.
9) Σα παξάβνια γηα θάζε έλζηαζε

νξίζζεθαλ κε ηελ από 19/09/2020

απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο

Δ.Π..άκνπ ζην πνζό ησλ 100,00 επξώ .

ΑΡΘΡΟ 18ν – Τπνβνιή εθέζεσλ
Η Δ.Π.Ο. σο ππεξθείκελε πνδνζθαηξηθή Αξρή, έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ζε όια γεληθά ηα
πξσηαζιήκαηα, εξαζηηερληθά-επαγγεικαηηθά, θαη ιεηηνπξγεί ζαλ δεπηεξνβάζκην όξγαλν θξίζεο όισλ ησλ
ππνθεηκέλσλ ζε έθεζε απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ησλ Δλώζεσλ θαη ησλ δηθαηνδνηηθώλ
νξγάλσλ ηνπο, ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ν νηθείνο Καλνληζκόο ΔΠΟ.
Οη παξαπάλσ απνθάζεηο ππόθεηληαη ζε έθεζε, πνπ ππνβάιιεηαη, από όζνπο έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ,
ζηελ Δπηηξνπή Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. κε ην ζρεηηθό παξάβνιν θαη απ’ επζείαο ζ’απηή.

ΑΡΘΡΟ 19Ο – Δπίιπζε αζιεηηθώλ δηαθνξώλ (Άξζξν 35 ηνπ ΚΑΠ/ΔΠΟ).
1. .Οη θάζε θύζεο δηαθνξέο πνπ πξνέξρνληαη θαη δεκηνπξγνύληαη από ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ
Καλνληζκώλ πνπ δηέπνπλ ην πνδόζθαηξν θαη αθνξνύλ ηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηα Πξσηαζιήκαηα πνπ
δηνξγαλώλεη ε Δ.Π.. άκνπ επηιύνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηα αξκόδηα ζεζκνζεηεκέλα
αζιεηηθά όξγαλα, απαγνξεπόκελεο θάζε πξνζθπγήο ζηα Πνιηηηθά ή Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα.
2. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο ε νκάδα πνπ αζθεί πξνζθπγή απνβάιιεηαη από ην
Πξσηάζιεκα πνπ κεηέρεη από ηελ εκέξα άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα
ζπλερίδεηαη ε παξάβαζε
3. Δηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα δηαθνξέο κεηαμύ ησλ σκαηείσλ θαη ησλ Πξνπνλεηώλ ηνπο ηζρύνπλ όζα
πξνβιέπνληαη από ην ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηεο Δ.Π.. άκνπ. θαη ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΧΝ ηεο ΔΠΟ .
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ΑΡΘΡΟ 20ν – Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε αγώλσλ.
1) Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ αγώλσλ νξίδεηαη κε Οηθνλνκηθή Δγθύθιην ηεο δηνξγαλώηξηαο.
2) Η νηθνλνκηθή εγθύθιηνο ζα είλαη αλαπόζπαζην κέξνο θαη πξνέθηαζε ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο θαη
ζηεξίδεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ Κ.Α.Π/ΔΠΟ.
3) Η δηνξγαλώηξηα εμνπζηνδνηεί ηα γεπεδνύρα σκαηεία λα αζθνύλ ηελ δηαρείξηζε ησλ αγώλσλ ηεο
έδξαο ηνπο θαη λα ελεξγνύλ ππό ηνλ έιεγρό ηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο όηη πξνβιέπεηαη από ηνλ Κ.Α.Π/ΔΠΟ.
θαη ηελ Οηθνλνκηθή Δγθύθιην ηεο δηνξγαλώηξηαο.
4) Η δηνξγαλώηξηα παξαηηείηαη ππέξ ησλ σκαηείσλ από θάζε δηθαίσκα ηεο επί ησλ εηζπξάμεσλ
(εηζηηεξίσλ) ησλ αγώλσλ.

ΑΡΘΡΟ 21ν Έπαζια - Έπαζια ήζνπο
1) Η δηνξγαλώηξηα αζινζεηεί έλα (1) Έπαζιν γηα ηνλ Πξσηαζιεηή ηεο όιεο δηνξγάλσζεο θαζώο θαη
είθνζη πέληε (25) Μεηάιιηα γηα θάζε κηα από ηηο δηαγσληδόκελεο νκάδεο ηνπ Σειηθνύ Αγώλα.
2) Γηα ηνπο Γηαηηεηέο θαη ηνπο Πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ ηνπ Σειηθνύ Αγώλα αζινζεηείηαη έλα (1)
Μεηάιιην γηα ηνλ θαζέλα .
3) Η απνλνκή ηνπ Δπάζινπ Πξσηαζιεηή θαη Μεηαιιίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ
Σειηθνύ αγώλα .
4) Καηά ηε απνλνκή Δπάζινπ θαη Μεηαιιίσλ ζηελ Πξσηαζιήηξηα νκάδα, όινη νη πνδνζθαηξηζηέο
απηήο (ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί) νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ θαη λα ηα παξαιάβνπλ. Οη
πνδ/ζηεο πνπ δελ ζα πεηζαξρνύλ

ζ’ απηή ηνπο ηελ ππνρξέσζε ηηκσξνύληαη κε πνηλή

απνθιεηζκνύ δύν (2) αγσληζηηθώλ εκεξώλ Πξση/ηνο θαη ρξεκαηηθή πνηλή δηαθνζίσλ (200)€ θαη
εθόζνλ απνδεηρζεί ππαηηηόηεηα ηνπ σκαηείνπ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηνπ, θαηά ηε θξίζε ηεο
δηνξγαλώηξηαο, ηηκσξείηαη κε απώιεηα ηνπ πξώηνπ επίζεκνπ αγώλα ηνπ Πξση/ηνο ζην νπνίν
δηθαηνύηαη λα κεηέρεη θαηά ηελ επόκελε αγσλ/θε πεξίνδν θαη ηνπ επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή
έσο νρηαθνζίσλ (800)€
5) Θα απνλεκεζνύλ έπαζια ήζνπο ζηα ζσκαηεία πνπ ζα πεξαηώζνπλ ηνπο αγώλεο
Πξσηαζιήκαηνο θαη Κππέιινπ ρσξίο λα έρνπλ παξαηηεζεί ή απνρσξήζεη από θαλέλαλ αγώλα
θαη ρσξίο λα έρεη επηβιεζεί ζε πνδνζθαηξηζηή, πξνπνλεηή, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ή ζην ίδην ην ζσκαηείν θακία από ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Πεηζαξρηθό Κώδηθα.

ΑΡΘΡΟ 22ν – Δπηθνηλσλία, ελεκέξσζε σκαηείσλ.
1) Γηα όιεο ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΠ άκνπ θαη απηέο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ δηεμαγσγή ηνπ
Πξσηαζιήκαηνο, ε ελεκέξσζε ησλ σκαηείσλ ζα γίλεηαη εγγξάθσο απεπζείαο από ηελ Έλσζε.
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2) Σα

σκαηεία

είλαη

ππνρξεσκέλα

λα

γλσζηνπνηήζνπλ

κέζσ

ηεο

Γήισζεο

πκκεηνρήο ηνπο ζηελ ΔΠ άκνπ ηελ ηαρπδξνκηθή ηνπο δηεύζπλζε, ηνλ αξηζκό Fax θαη ην Email γηα επείγνπζα επηθνηλσλία θαζώο θαη ηελ ηζρύνπζα ζύλζεζε ηνπ Γ.. Δθόζνλ γηα
νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ εθπιεξσζεί ε ππνρξέσζε ηνπ σκαηείνπ, λα γλσξίζεη ηνλ ηξόπν
επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηελ Έλσζε, ε επζύλε γηα ηελ κε παξαιαβή ηεο αιιεινγξαθίαο βαξύλεη
απνθιεηζηηθά θαη κόλν ην σκαηείν.

ΑΡΘΡΟ 23ν – πκκεηνρή Πνδνζθαηξηζηώλ ζηηο Μ.Ο. / Δ.Π.. ΑΜΟΤ & επζύλε
ζσκαηείσλ (άξζξν 31 ηνπ ΚΑΠ/ΔΠΟ).
1) Η ζπκκεηνρή ησλ πνδνζθαηξηζηώλ, όισλ ησλ σκαηείσλ, ζηηο Μηθηέο Οκάδεο ηεο ΔΠ άκνπ,
όηαλ θαινύληαη γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ νκάδσλ απηώλ ή γηα πξνπόλεζε, είλαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ
ηόζν γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο όζν θαη γηα ηηο Γηνηθήζεηο ησλ σκαηείσλ πνπ αλήθνπλ. ε
πεξίπησζε αδηθαηνιόγεηεο απνπζίαο επηβάιινληαη κε απόθαζε ηεο ΑΡΜΟΓΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ /
Δ.Π.. άκνπ. νη πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 31 ηνπ Κ.Α.Π/ΔΠΟ.
2) Πνδνζθαηξηζηήο ν νπνίνο απνθιείζζεθε από Μηθηή Οκάδα ηεο ΔΠ άκνπ ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή
αζζέλεηαο ηνπ, δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε αγώλα ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη πξηλ από ηελ
παξέιεπζε κηαο αγσληζηηθήο από ηε κέξα ηνπ αγώλα ηεο Μηθηήο Οκάδαο ζηνλ νπνίν δελ πήξε
κέξνο γηα ηελ πην πάλσ αηηία (ε κέξα ηνπ αγώλα δελ ππνινγίδεηαη). Δμαηξνύληαη ηεο δηάηαμεο
απηήο, νη πνδνζθαηξηζηέο νη νπνίνη δελ αγσλίζζεθαλ κε ην σκαηείν ηνπο ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή
αζζέλεηαο ζε αγώλα Πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε αγσληζηηθή ηνπ αγώλα
ηεο Μηθηήο Οκάδαο ηεο Δ.Π..άκνπ.
3) Η δηαπίζησζε ησλ ιόγσλ άξλεζεο ή αδπλακίαο ζπκκεηνρήο ηνπ πνδνζθαηξηζηή αλήθεη
απνθιεηζηηθά ζηελ Δ.Π..άκνπ.
4) σκαηείν πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν απαγνξεύεη ή δελ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή
πνδνζθαηξηζηή ηνπ ζε πξνπόλεζε ή αγώλα ηεο Μηθηήο Οκάδαο ηεο Δ.Π..άκνπ.
απνθιείεηαη θάζε θνξά από ηνλ πξώην επόκελν αγώλα Πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ κε
απόθαζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π. .άκνπ. θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ
Κ.Α.Π/ΔΠΟ
5) Οη πνηλέο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Α.Π/ΔΠΟ επηβάιινληαη εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο
δεθαπέληε 15 εκεξώλ από ηελ ηέιεζε ηνπ παξαπηώκαηνο . Η έθηηζε ησλ πνηλώλ αξρίδεη από ηελ
επόκελε αγσληζηηθή κέξα ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηεο απόθαζεο.

ΑΡΘΡΟ 24ν – Γεληθέο Γηαηάμεηο
1) Σν Γ.. ηεο ΔΠ άκνπ δηαηεξεί ην απόιπην δηθαίσκα κεξηθήο ή νιηθήο ηξνπνπνίεζεο ηεο
παξνύζαο εθόζνλ θξίλεη απηό απαξαίηεην .
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2) Κάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεη ε παξνύζα, ε

θεηκέλε αζιεηηθή λνκνζεζία, νη Καλνληζκνί

πνπ ηζρύνπλ θαη ινηπά λνκνζεηήκαηα, ξπζκίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΠ άκνπ .
3)

Απαγνξεύεηαη ξεηώο ε ζπκκεηνρή νκάδαο ζσκαηείνπ – κέινπο ΔΠ ζε ηνπξλνπά ή αγώλεο όισλ
ησλ θαηεγνξηώλ όηαλ απηνί δηεμάγνληαη από ηδησηηθό, θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή δεκνζίνπ θνξέα,
ρσξίο ηελ απαξαίηεηε πξνεγνύκελε έγγξαθε άδεηα ηεο ΔΠ ζηελ νπνία αλήθνπλ . Έλα δελ ηεξεζεί ε
δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο ηεο ζπκκεηνρήο νκάδαο ηνπ ζσκαηείνπ ζα επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο
αθαίξεζεο ηξηώλ (3) βαζκώλ από ηελ νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ πνπ κεηέρεη ζην πξσηάζιεκα ηεο
ηνπηθήο θαηεγνξίαο ή ζηελ Γ Δζληθή θαη εηήζηνο απνθιεηζκόο ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ζηνπο
πξνπνλεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο.
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