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ΕΝΩΣΗ ΠΟΔ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Α  Ρ  Κ  Α  Δ  Ι  Α  Σ 

 

 ΤΕΛΙΚΗ  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
1ης ΦΑΣΗΣ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  ΠΟΔ/ΣΤΩΝ - περιόδου 2022-2023 

 

 

         Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη της: 

 

1. Το Καταστατικό της 

2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

3. Τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο 

4. Την 7/2021   απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΄Ενωσης 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

την διοργάνωση των αγώνων της 1
ης

 φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών  

Ποδοσφαιριστών  περιόδου 2022 - 2023 και ειδικότερα με τους εξής όρους: 

 
    ΑΡΘΡΟ 1 -   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ 

 

α) Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, είναι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή 

     η συμμετοχή για τα Σωματεία της Α΄ Ερασιτεχνικής  κατηγορίας. 

β) Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ή  είναι η συμμετοχή για τα Σωματεία της Β΄ Κατηγορίας. 

γ) Τα Σωματεία που είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους, καθώς και εκείνα , που επιθυμούν να  

    μετάσχουν στο Κύπελλο, υ π ο χ ρ ε ο ύ ν  τ α ι  να υποβάλλουν Δήλωση Συμμετοχής μέχρι τις 

   20/7/2021  στο ειδικό έντυπο , που χορηγείται από την Ένωση , για την περίοδο 2022-2023 το παράβολο 

συμμετοχής ορίζεται σε εκατό  (100) €. 

    Η  Δήλωση αυτή, προϋποθέτει, την χωρίς επιφυλάξεις, παραδοχή των διατάξεων του Κ.Α.Π. 

    με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του μέχρι σήμερα, καθώς και των όρων της παρούσης  προκηρύξεως 

    και ειδικά για την 1η φάση. 

δ) Στη Δήλωση Συμμετοχής πρέπει, εκτός των άλλων, να γνωστοποιηθούν και τα χρώματα των στολών των 

ομάδων (άρθρο 14 του Κ.Α.Π.) καθώς και το γήπεδο που θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα καθώς και αίτηση του 

σωματείου για άδεια διεξαγωγής των αγώνων από το αρμόδιο τμήμα της  

Περιφέρειας Αρκαδίας. 

ε) 1. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό 

    της ομάδας από το Κύπελλο αυτό. (άρθρο 38 του Κ.Α.Π ) 

    2. ΠΡΟΣΟΧΗ: οι ομάδες της Α΄ Κατηγορίας που δεν θα δηλώσουν συμμετοχή, τότε με απόφαση της 

Επιτροπής Πρωταθλημάτων  της Ε.Π.Σ.Α.   χάνουν  τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στον 

οποίο   δικαιούται να μετάσχουν και τους επιβάλλεται χρηματική ποινή έως  πεντακόσια(500) €. (άρθρο 38 

του Κ.Α.Π.) 

 

      ΑΡΘΡΟ  2  -   ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

α) Οι αγώνες της 1
ης

  φάσης του Κυπέλλου, διοργανώνονται από  την Ε.Π.Σ.Α.  από 1.9.2022 

     μέχρι 10.03.2023 ημερομηνία που μπορεί να αλλάξει μετά από έγγραφο της Ε.Π.Ο. 

β) Η διεξαγωγή των αγώνων της 1
ης

 φάσης, αποφασίστηκε να γίνει σε δύο (2) ομίλους, ανάλογα  

     με τη γεωγραφική θέση των Σωματείων σε συνδυασμό και προς τα οικονομικά κριτήρια του ΚΑΠ. 

γ)  Οι αγώνες της 2
ης

 φάσης διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης 

     της Ε.Π.Ο. και πάντως με τα όσα ορίζει ο Κ.Α.Π.  

δ) Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου αυτού διεξάγονται με το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού και σε          

περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20  

του παρόντος Κανονισμού διαδικασία. 
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ε) Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής των δεκαπέντε  (15) ομάδων η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Α. αποφάσισε όπως οι 

αγώνες της 1
ης   

Φάσης να διεξαχθούν σε δύο (2) ομίλους, ανάλογα  με τη γεωγραφική θέση των 

Σωματείων σε  συνδυασμό και προς τα οικονομικά κριτήρια (αρθρ.42-2 ΚΑΠ )  όπως ακολουθούν : 

 

             1
ος

  ΟΜΙΛΟΣ                                                                     2
ος

  ΟΜΙΛΟΣ 

1 Α.Ε.Κ.     ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 ΑΣΠΤ.   Ο     ΑΠΟΛΛΩΝ                                                                              

2 Α.Ο.         ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 

2 ΜΑΝΟ.        ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

3 ΑΕ.          ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 3 ΑΜΣ.    ΟΙ    ΒΡΑΣΙΕΣ 

4 ΣΣΑ.        ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 4 ΣΦΕΑ.          ΗΡΑΚΛΗΣ 

 5 ΑΟ.         ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 5 ΑΕΕΣ.          ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ 

 6 ΑΟ.         ΤΕΓΕΑΣ  6 Α.Σ.              ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 

   7 ΑΟ.              ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ 

  8 ΑΠΣ             ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 

  9 ΑΟ.               ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 

 

στ)  Όσα Σωματεία θα δηλώσουν ως έδρα  ξ έ ν α  γήπεδα, π ρ έ π ε ι να  υ π ο β ά λ λ ο υ ν  μ έ χ ρ ι  την 

 κ λ ή ρ ω σ η των α γ ώ ν ω ν, σχετικές βεβαιώσεις των Δήμων για παραχώρηση των γηπέδων τους. 

Εάν από το ίδιο Σωματείο ή Αρχή έχουν χορηγηθεί βεβαιώσεις παραχώρησης των γηπέδων τους σε  

περισσότερα από δύο (2) Σωματεία, οι Δηλώσεις αυτές πέραν των δύο (2) Σωματείων, δεν θα  είναι 

 υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ έ ς  για την ΄Ενωση και τα Σωματεία αυτά είναι υποχρεωμένα να αγωνιστούν στα 

γήπεδα πού θα ορίσει η ΄Ενωση , κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Κ.Α.Π.                                                                               

 

                                                                                

ΑΡΘΡΟ  3  -   ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 

 

α) Οι αγώνες του Κυπέλλου , διεξάγονται κατά το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού,  

    έπειτα από δημόσια κλήρωση, που γίνεται από την  ΄Ενωση (1
η
 
 
 φάση) και από τη Ε.Π.Ο. για τη 2

η
 φάση. 

    Η  ομάδα που κληρώνεται πρώτη είναι γηπεδούχος, σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος  

εφαρμόζονται  οι διατάξεις του άρθρου  20, παρ. 9 του Κ.Α.Π. 

 

β)  Οι τέσσερις (4) ομάδες , δηλαδή δύο (2) ομάδες από κάθε όμιλο πού θα προκριθούν για τους ημιτελικούς   

    αγώνες της  Δ΄ Φάσης, θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε δύο (2) διπλούς αγώνες ύστερα από κλήρωση. 

    Στους αγώνες της Δ΄ Φάσης, αν προκύπτει ισόπαλο αποτέλεσμα προστίθενται τα γκολ πού πέτυχε κάθε  

    Ομάδα στους δύο αγώνες. Αν τα γκολ είναι ίδια που πέτυχε κάθε ομάδα, προκρίνεται η ομάδα πού  

    πέτυχε τα περισσότερα εκτός έδρας γκολ. Αν και πάλι προκύπτει ισοπαλία  τότε ακολουθεί  

    παράταση και πέναλτι.  Αν ο αριθμός των γκολ τα οποία θα πετύχουν οι δύο ομάδες κατά τη διάρκεια της 

παράτασης είναι ο ίδιος τότε τα γκολ πού σημείωσε η εκτός έδρας ομάδα υπολογίζονται διπλά και θα 

προκριθεί αυτή. (εκτός αν υπάρξει κάποια αλλαγή στον κανονισμό της Ε.Π.Ο. ) 

 

γ)  Οι δύο νικητές πού θα προκύψουν από τη Δ΄ Φάση, θα αγωνιστούν σε διπλό αγώνα για την 

    ανάδειξη του  Κυπελλούχου Αρκαδίας. 

 

δ)  Η Ένωσή μας πρέπει να ανακοινώσει στην Ε.Π.Ο.- στην ημερομηνία που  η Ε.Π.Ο. θα ορίσει- την 

Κυπελλούχο ομάδα που θα  πάρει  μέρος στη 2
η
 φάση. Η  Ένωσή μας εάν δεν έχει μέχρι την 

προκαθορισθείσα  ημερομηνία  ανακοινώσει την Κυπελλούχο ομάδα της, θα αποκλείεται από τους περαιτέρω 

αγώνες Κυπέλλου. 

    Η Κυπελλούχος ομάδα της Ένωσής μας θα  μετάσχει στη 2
η
  Φάση που διοργανώνει η  Ε.Π.Ο. 

    Η 2
η 

Φάση με τους ομίλους, τα ζευγάρια και τις αγωνιστικές θα περιλαμβάνονται στην 

    Προκήρυξη της Ε.Π.Ο. 

 

 ε) Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στις  24.8.2022 

 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  Ε.Π.Σ. ( άρθρο 39 Κ.Α.Π.) 

     Η ΕΠΣ. Αρκαδίας  προκειμένου για τη διοργάνωση της πρώτης φάσης του Κυπέλλου  έχει  
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     α) τα αποκλειστικά δικαιώματα για την ραδιοτηλεοπτική μετάδοση των αγώνων και 

     β) την αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις που τελούνται στους αγώνες της 

         πρώτης φάσης και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Α.Π.  

 

 

 

     ΑΡΘΡΟ  4  - Η ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : 

 
1. Να εξασφαλίσει άδεια τέλεσης των αγώνων Κυπέλλου και Πρωταθλήματος μέσω του συνημμένου 

έντυπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου..       
2. Έχει την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα Πρώτων Βοηθειών (φορείο, 

    φαρμακευτικό υλικό κ.λ.π.) και να μεριμνούν έγγραφα, απευθυνόμενοι στον αρμόδιο φορέα, για την παρουσία 

Γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων. 

3. Είναι υπεύθυνη για την προσκόμιση στον διαιτητή ικανού αριθμού μπαλών για τη διεξαγωγή του αγώνα. 

4. Είναι υπεύθυνη να ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ-ΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΙ όλες οι πόρτες του γηπέδου.  (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΕ Ο ΑΓΩΝΑΣ και η γηπεδούχος ομάδα θα τιμωρείτε σύμφωνα 
με το ΚΑΠ). 
 

   ΑΡΘΡΟ  5  -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 

α)  Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται αρχές Σεπτέμβρη 2022 για τους αγώνες της 1
ης

 φάσης 

     από τις οικείες Ενώσεις και για τους αγώνες της 2
ης

 φάσης από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. 

    Το πρόγραμμα των αγώνων της 2
ης

 φάσης θα κοινοποιηθεί μετά την δημόσια κλήρωση που θα γίνει 

    στα γραφεία της ΕΠΟ.  Η ημερομηνία της κλήρωσης θα γίνει γνωστή με νεότερο έγγραφο  της ΕΠΟ. 

β)  Το πρόγραμμα των αγώνων καθορίζει την χρονολογία διεξαγωγής κάθε αγώνα, την ώρα που θα  

    αρχίσει, το γήπεδο στο οποίο θα τελείται, καθώς και την ομάδα που θα έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου. 

    Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι διατάξεις του 

    ΚΑΠ άρθρο 41. 

γ) Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξ αιτίας καιρικών συνθηκών διεξάγεται – υποχρεωτικά- την 

    επόμενη ημέρα στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση , στην περίπτωση που αναβληθεί 

ή διακοπεί και ο αγώνας αυτός ( δηλαδή ο τελούμενος την επόμενη της αρχικά προσδιορισμένης ημέρας), για 

τον ίδιο λόγο που προαναφέρεται, ο αγώνας διεξάγεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την πρώτη 

αναβολή ή τη διακοπή του, εφαρμοζομένου αντίστοιχα του άρθρου 21 παρ. 1, ε του Κ.Α.Π . 

δ) Κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληπτικός διεξάγεται μέσα σε 15 ημέρες από την τελεσίδικη απόφαση  

    που αφορά την επανάληψή του, στο ίδιο γήπεδο που αρχικά είχε οριστεί. Σ΄ αυτή την περίπτωση, 

    οι ομάδες ειδοποιούνται τρείς (3) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν την τέλεση του αγώνα 

    (21 παρ. 1, ε του Κ.Α.Π .). 

ε) Τα γηπεδούχα Σωματεία με μέριμνα και ευθύνη τους θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του 

προγράμματος στα Δημοτικά γήπεδα στα ποία θα αγωνίζονται, έτσι ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες. 

            

  ΑΡΘΡΟ  6  -  ΓΗΠΕΔΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ   ΑΓΩΝΩΝ –  ΓΗΠΕΔΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

 

 α) Τα  γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων για 

      την 1
η
  φάση από την ΕΠΣΑ. και για τη 2

η
 φάση τα γήπεδα θα ορίζονται από την Ε.Π.Ο.    

 

β)  Όλες οι ομάδες υποχρεωτικά θα αγωνισθούν σε γήπεδο με χόρτο (φυσικό ή πλαστικό).   

  
γ)  Για το αν θα διεξαχθεί  ένας αγώνας ή θα συνεχιστεί και το αν είναι κατάλληλο το γήπεδο, μόνος  

αρμόδιος είναι ο διαιτητής και οι ομάδες που αγωνίζονται έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται σε           

οποιαδήποτε απόφασή του χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση ( άρθ. 10 –παρ. 2 ΚΑΠ). 

 

 

 ΑΡΘΡΟ  7  -  ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ - ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 12 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. 
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1. Εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ή εάν ο διαιτητής, μετά την έναρξη του αγώνα, 

ασθενήσει ή τραυματιστεί και αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων 

ομάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, τότε ο αγώνας θα αρχίσει στην πρώτη περίπτωση και θα 

συνεχιστεί στη δεύτερη, με καθήκοντα διαιτητή να αναλαμβάνει ο αναπληρωτής του διαιτητή, εφόσον  

είχε ορισθεί τέτοιος. Αν δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής, καθήκοντα θα αναλάβει εκείνος από τους βοηθούς 

διαιτητές που είναι αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν διαιτητής ή ο βοηθός σε μεγαλύτερη κατηγορία, σε 

περίπτωση ισότητας ο αρχαιότερος και σε νέα ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία. 

 

2. Εάν δεν προσέλθει ούτε ο διαιτητής που έχει ορισθεί, ούτε ο αναπληρωτής του (αν έχει οριστεί), ούτε 

οι βοηθοί διαιτητών, τότε ο αγώνας ματαιώνεται χωρίς ευθύνη των ομάδων και επανορίζεται από την 

διοργανώτρια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κ.Α.Π. 

 

3. Όταν βάσιμοι και σπουδαίοι λόγοι το επιβάλλουν (έλλειψη επαρκούς αριθμού διαθέσιμων διαιτητών), 

η αρμόδια Επιτροπή Διαιτησίας μπορεί να ορίσει σε αγώνες όλων των κατηγοριών να τους διευθύνει ένας 

διαιτητής (χωρίς βοηθούς διαιτητές). 

 

4. Εφόσον υπάρχει αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο, μερική ή ολική ή εφόσον ο αριθμός εν 

ενεργεία διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων του προγράμματος, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ένωσης μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια: α) Να ζητά από την Κ.Ε.Δ. της Ε.Π.Ο.  

Τον ορισμό διαιτητών από άλλη Ένωση, προκειμένου να καλύψει όλους ή ορισμένους από τους αγώνες 

 (κατά την κρίση της Ένωσης). β) Να χρησιμοποιεί, κατ’ εξαίρεση, μη εν ενεργεία διαιτητές ή φιλάθλους 

 Σαν διαιτητές και βοηθούς διαιτητές για τη διεξαγωγή αγώνων. 

Τα σωματεία αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα στην Ένωση το δικαίωμα να επιλέγει, κατά την κρίση της, 

τους παραπάνω τρόπους επιλογής διαιτητών σε αγώνες, όταν οι διαιτητές απέχουν από αυτούς και όταν 

αυτό επιβάλλουν λόγοι ομαλής συνέχισης και έγκαιρης λήξης των αγώνων των πρωταθλημάτων. 

 

5. Τα έξοδα διαιτησίας του αγώνα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο οφείλει να 

εξοφλεί τους διαιτητές πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων διαιτησίας ο 

διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας με 

 τέρματα 0-3.  Μέχρι την εξόφληση της ως άνω δαπάνης στη διοργανώτρια, δεν ορίζονται αγώνες της  

ομάδας αυτής και κατακυρώνονται υπέρ της αντιπάλου ομάδας (άρθρο 12 παρ. 9 περ. ζ’ του Κ.Α.Π.). 

 

6. Σωματείο που επιθυμεί την παρουσία παρατηρητή διαιτησίας σε αγώνα του, πρέπει να απευθύνεται 

έγκαιρα, με αίτησή του, στην Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Α. που είναι η μόνη αρμόδια για τον ορισμό 

του. Τα έξοδα αποζημίωσης του παρατηρητή διαιτησίας βαρύνουν το σωματείο που υποβάλει την αίτηση. 

 

7. Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Α., κατά την κρίση της, εκτός του διαιτητή, των βοηθών του και 

ενδεχομένως του 4ου διαιτητή, διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει σε αγώνες και επιπρόσθετους 

διαιτητές 

 

       ΑΡΘΡΟ  8 -   ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ 

 

1.  Σε κάθε αγώνα Πρωταθλήματος η ΄Ενωση θα ορίζει Παρατηρητή –Εκπρόσωπό της.  

  Σε περίπτωση που σε κάποιον αγώνα δεν οριστεί παρατηρητής αγώνα ή για οποιοδήποτε λόγο 

απουσιάζει ο ορισθείς παρατηρητής αγώνα, τότε ο διαιτητής της συνάντησης είναι υποχρεωμένος να 

 ορίσει παρατηρητή αγώνα, κατόπιν κλήρωσης ανάμεσα στους εκπροσώπους που θα δηλώσουν σ’ αυτόν  

τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία.  
   Κατ’ εξαίρεση, αν ζητηθεί εγγράφως από ένα από τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία (γηπεδούχο ή 

 φιλοξενούμενο), η παρουσία παρατηρητή αγώνα, η αποζημίωση επιβαρύνει το αιτούν σωματείο. 

 

 

2.  Δικαίωμα παραμονής μέσα στον αγωνιστικό χώρο (στους πάγκους των ομάδων) κατά τη διάρκεια 

του αγώνα έχουν μόνον τα εξής πρόσωπα: 

α)  Ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας, που πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλος του διοικητικού συμβουλίου. 

β)  Ο πρώτος προπονητής της κάθε ομάδας. 
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γ)  Ο βοηθός προπονητής της κάθε ομάδας. 

δ)  Ο προπονητής φυσικής κατάστασης (γυμναστής) της κάθε ομάδας. 

ε)  Ο γιατρός της κάθε ομάδας (αν υπάρχει).  

 

 3.  Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και τις εντολές του 

παρατηρητή αγώνα. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  ΑΡΘΡΟ  9  -  ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ 

 

Για τις παρακάτω περιπτώσεις παράβασης ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 21 του Κ.Α.Π. 

Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων: 

1.  Αγώνας που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας εκ των δύο ομάδων 

προσμετράτε για την έκτιση ποινών, ΜΟΝΟΝ, της αναίτιας – αντιπάλου ομάδας (ποδοσφαιριστών, 

αξιωματούχων και της ίδιας) και η υπαίτια ομάδα τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κ.Α.Π. 

 

2.  Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε με υπαιτιότητα και των δύο ομάδων δεν προσμετράτε για 

Την έκτιση ποινών για καμία από τις δύο ομάδες και τιμωρούνται (οι δύο ομάδες) σύμφωνα με το άρθρο 21  

του Κ.Α.Π. 

 

3. Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε - χωρίς να ευθύνεται καμία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες - 

και του οποίου το αποτέλεσμα ακυρώθηκε με τελεσίδικη απόφαση, επαναλαμβάνεται ή συνεχίζεται. 

 Σ’ αυτή την περίπτωση ο αγώνας τελείται (συνεχίζεται) ή επαναλαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) 

 Μέρες  από τη μέρα του πρώτου ορισμού (περίπτωση μη τέλεσης) ή της έκδοσης της απόφασης  

επανάληψης ή  συνέχισης (περίπτωση διακοπής). 

 

4.  Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζόμενων ομάδων (π.χ. λόγω κακών καιρικών 

συνθηκών, λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος κλπ.) επανορίζεται και συνεχίζεται για το  

 υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά το χρόνο της  

 διακοπής (π.χ. αριθμός τερμάτων, αριθμός ποδοσφαιριστών κλπ.). Στο δεύτερο τμήμα του διακοπέντα  

 αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν συνολικά διαφορετικοί ποδοσφαιριστές από εκείνους που  

 αγωνίστηκαν  στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, ακόμα και όσοι είχαν αντικατασταθεί, αλλά δεν μπορούν 

 να  συμμετάσχουν όσοι ποδοσφαιριστές έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό, λόγω αποβολής. Οι ποινές 

 που επιβλήθηκαν στους ποδοσφαιριστές στον διακοπέντα αγώνα εκτίονται κανονικά στους αγώνες που 

 τον ακολουθούν, ακόμη και σε άλλη ομάδα, αν ένας τιμωρηθείς ποδοσφαιριστής πάρει στο μεταξύ  

 μεταγραφή, ενώ στην περίπτωση ποδοσφαιριστή που αποβλήθηκε στον διακοπέντα αγώνα, η συνέχιση 

 του αγώνα αυτού δεν προσμετράτε για την έκτιση της ποινής που του επιβλήθηκε. 

 Στην περίπτωση, όμως, που στο ενδιάμεσο των δύο αυτών αγώνων, ένας ποδοσφαιριστής αποβληθεί σε 

 άλλον αγώνα, η συνέχιση του διακοπέντα αγώνα προσμετράτε για την έκτιση της ποινής του. 

 

5.  Αν ο αγώνας δεν αρχίσει ή διακοπεί πριν από την κανονική λήξη του, λόγω παραβάσεων του 

 Άρθρου 15 του Πειθαρχικού Κώδικα, εκτός των ποινών που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Κ.Α.Π., η 

υπαίτια  Ομάδα τιμωρείται με τις λοιπές ποινές που προβλέπονται στο αυτό άρθρο (15 του Π.Κ.). 

 

6.  Εάν μία ομάδα αποχωρήσει από έναν αγώνα μετά την έναρξή του, τιμωρείται με αφαίρεση πέντε 

 (5) βαθμών από την τρέχουσα και πέντε (5) βαθμών από την επόμενη αγωνιστική περίοδο και επιπλέον 

επιβάλλεται και χρηματική ποινή. 

 

7.  Ως προς την ισχύ του φύλλου αγώνα και όσων γράφτηκαν σ’ αυτό εφαρμόζονται, κατά περίπτωση 

όσα καθορίζονται στο άρθρο 21 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, 

 ο δε διαιτητής υποχρεούται να αναφέρει στο Φ.Α. την αιτία που οδήγησε στην μη τέλεση ή τη  διακοπή. 

 

  ΑΡΘΡΟ  10  -  ΤΗΡΗΣΗ  ΤΑΞΗΣ 
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        Τα γηπεδούχα  Σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόσληψης και καταστολής 

πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν  το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε 

αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών των μελών και των οπαδών τους. Σε περίπτωση που θα 

δημιουργηθούν επεισόδια  που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό, τους επιβάλλονται με 

απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Α., οι προβλεπόμενες από τον Πειθαρχικό Κώδικα 

της ΕΠΟ κυρώσεις, στην πρώτη Φάση των αγώνων. 

       Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να  

διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες  ποινές 

 με βάσει των  άρθρων 15,16,17,18,19 του Πειθαρχικού Κώδικα της  Ε.Π.Ο.  με απόφαση α)  της ΕΠΣ  

σαν διοργανώτρια στην 1
η
 φάση και β)  της Ε.Π.Ο. στη 2

η
  φάση. 

 

       ΑΡΘΡΟ  11  -  ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 

                                ( άρθρο 18 του Κ.Α.Π.) 

 

1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο Διαιτητή : 

 

α) Τα Δελτία ατομικών στοιχείων  των ποδοσφαιριστών.   

β)  Κάρτα υγείας των ποδοσφαιριστών θεωρημένη από Γιατρό (Καρδιολόγο), πού ισχύει για ένα έτος 

από την ημερομηνία θεώρησης του Γιατρού. γ)  Ταυτότητα του Προπονητή  και  το Δελτίο Πιστοποίησης 

Προπονητή, Βοηθού Προπονητή, Γυμναστή 

 πού ισχύει για ένα έτος εφόσον υπάρχει. 

 δ)  οι Γιατροί οφείλουν να έχουν την επίσημη ταυτότητα του Ιατρικού Συλλόγου όπου είναι 

εγγεγραμμένοι 

 ε)  Αστυνομική Ταυτότητα του Εκπροσώπου της ομάδας  (ΠΡΟΣΟΧΗ Εκπρόσωπος ομάδας έχει 

δικαίωμα μόνο μέλος του Δ.Σ. του σωματείου). 

2.   Στην Κάρτα υγείας των ποδοσφαιριστών θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς 

και το Σωματείο που ανήκουν, θα φέρει ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι         

περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνε 

της ομάδας τους. 

   3. Η ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται μόνο από Αθλητίατρο ή ορθοπεδικό ή Παθολόγο ή 

Καρδιολόγο ή Αγροτικό Ιατρό ή Γενικής Ιατρικής, πρέπει δε να παρέχεται υποχρεωτικά ανά έτος για κάθε 

ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιαδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη 

της υγείας του ποδοσφαιριστή είναι απαράδεκτη. Η προσκόμισή της στην Ε.Π.Σ. θα γίνεται υποχρεωτικά 

πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου.    

4. Ο Διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φύλλου Αγώνα τις τυχόν ελλείψεις  

         των πιο  πάνω δικαιολογητικών. 

     Ο έλεγχος γίνεται από το Διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων υποχρεωτικά πριν από 

    την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του Διαιτητή συμπλήρωση του Φύλλου Αγώνα. 

  Ο Διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών μέχρι την  

  υπογραφή του Φύλλου Αγώνα οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να ζητήσουν σε αυτό το διάστημα για να  

  τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας.                                                                     

5 .  Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή, σε οποιοδήποτε αγώνα του Πρωταθλήματος, χωρίς τα 

δικαιολογητικά των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ.1 του παρόντος, ο δε Διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη 

συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν παρά ταύτα 

ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική , η υπαίτια δε ομάδα σε 

περίπτωση παραδοχής ενστάσεως ή καταγγελίας υφίσταται τις προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις, 

ενώ δε ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων 

για τρείς (3) τουλάχιστον μήνες. 

6. Το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή για τα Τοπικά Πρωταθλήματα  εκδίδεται κατ΄ έτος από την Ε.Π.Σ.Α. 

7. Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι πέντε (5) ποδοσφαιριστών από κάθε 

ομάδα και ανεξάρτητα από τις θέσεις στις οποίες αγωνίζονται, απαγορευμένης της επανασυμμετοχής 

οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή που αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του αγώνα. 
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8.  Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή ο οποίος αποβλήθηκε από το Διαιτητή. 

 Παράβαση των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσης παραγράφου συνιστά λόγο αντικανονικής συμμετοχής, 

     εξεταζόμενης κατόπιν ενστάσεως                                                                                                                                                                  

    9. Απαγορεύεται επίσης η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η παρουσία στον πάγκο των αναπληρωματικών,  

     του προπονητή και  του Εκπροσώπου της ομάδας που δεν παρέδωσαν την Ταυτότητά τους. 
     Σε παράβαση των ως άνω ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο με ποινή  

  απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρείς (3) τουλάχιστον μήνες.. 

 

     ΑΡΘΡΟ 12  -  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ  

 

α)   Κατά την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2023,   και στις δύο Κατηγορίες θα αγωνίζονται  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και  σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ένας (1) ποδοσφαιριστής με ημερομηνία 

γέννησης  την 1/1/2002 και μεταγενέστερα.    

β) Κατά την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2023  

     γ )   Κατά την αγωνιστική  περίοδο 2022-2023:  
• Στην Α΄ Κατηγορία θα μπορούν να δηλώνονται στο Φ.Α. τρεις (3) ποδοσφαιριστές άνω των 
σαράντα (40) χρονών (Γεννηθέντες από  1.1.1982 και πριν),  αλλά θα μπορούν να αγωνίζεται 
ως βασικοί μόνο οι δύο (2). 
• Στη Β΄ Κατηγορία θα μπορούν να δηλώνονται στο Φ.Α. δύο (2) ποδοσφαιριστές άνω των 
σαράντα (40) χρονών (Γεννηθέντες από  1.1.1982 και πριν),  αλλά θα μπορεί να αγωνίζεται 
ως βασικός μόνο ο  ένας (1). 

 

      Σε περίπτωση αποβολής  του ποδοσφαιριστή  της περίπτωσης  ( α ) ο αγώνας μπορεί να  συνεχίζεται και  

      χωρίς αυτόν. Σε καμία περίπτωση ο αγώνας δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς τον ποδοσφαιριστή της  

      περίπτωσης ( α ).                                                                
     Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η 1

η
 Ιανουαρίου του έτους 

γεννήσεώς τους.                                                                                                             

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης (α) των σωματείων,  ο Διαιτητής είναι  

υποχρεωμένος να μην τελέσει αυτόν, και για την υπαίτια ή τις υπαίτιες  ομάδες, θα επιβάλλονται οι ποινές 

που προβλέπονται  από άρθρο 21 παρ., 3 του Κ.Α.Π. δηλαδή για την υπαίτια ομάδα, αφαίρεση τριών (3) 

βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα και χρηματική ποινή έως δύο (2.000) €υρώ αν ο αγώνας δεν αρχίσει.  
    Εάν η ίδια παράβαση πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή, στην 

υπαίτια δε ομάδα που μετέχει ο ποδοσφαιριστής επιβάλλεται μετά από ένσταση, χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0 και 

της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως δύο (2.000) € (άρθρο 23 παρ. 11-β του ΚΑΠ). 

   Σε περίπτωση δε που  ο Διαιτητής επιτρέψει την τέλεση του αγώνα, χωρίς τη συμμετοχή του ενός (1) παραπάνω 

ποδοσφαιριστών, τιμωρείται  με ποινή αποκλεισμού τριών (3) μηνών. 

 Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα  

επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν  δικαίωμα να αγωνίζονται σε Ελληνικές Εθνικές ομάδες. 
    Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) 

ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις Ελληνικές εθνικές ομάδες  ( άρθρο 19 παρ. 12 του  Κ.Α.Π.) 

    Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, πρέπει 

να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.                                                                    

  Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής ποδοσφαιριστών σε αγώνες ( άρθρο 19 του Κ.Α.Π.) 

1. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός εικοσιτετραώρου σε  δύο αγώνες του σωματείου που 

ανήκει.  

     Ο υπολογισμός του εικοσιτετραώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον 

πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρούται  πριν από την έναρξη του δεύτερου αγώνα.  

     Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση 

αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΚΑΠ , ύστερα από απόφαση της  Ε.Π.Σ.Α.      

2.  Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14
ο
 έτος της 

   ηλικίας του. Ο διαιτητής υποχρεούται να μην επιτρέψει την συμμετοχή του, εάν όμως παρά ταύτα ο 

ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα, πέραν της αντικανονικής συμμετοχής του, ο Διαιτητής τιμωρείται 

από το αρμόδιο όργανο με ποινή απαγόρευσης διαιτησίας αγώνων για τρείς (3) τουλάχιστον μήνες. 
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    Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το δικαίωμα να 

αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 ετών (από την ημέρα των 

γενεθλίων των 14 ετών και μετά).  
                                                                   

        
ΑΡΘΡΟ  13  -    ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ – 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ 

 

  Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 16 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων 

και ειδικότερα: 

1. Ως προσέλευση ομάδας νοείται η έγκαιρη παρουσίαση στο γήπεδο όλων των ποδοσφαιριστών της 

με πλήρη τα απαραίτητα στοιχεία (στολή, δελτία αθλητικής ιδιότητας, κάρτα Υγείας κλπ.) για τη συμμετοχή 

τους στον αγώνα. Η διαπίστωση της έγκαιρης και κανονικής προσέλευσης των διαγωνιζόμενων ομάδων θα 

γίνεται πριν ο διαιτητής αποφανθεί για την κανονικότητα ή όχι του γηπέδου. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για 

την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης που αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνα. 

 

2. Αν ομάδα παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από εννέα (9) ποδοσφαιριστές 

ματαιώνεται ο αγώνας, η ομάδα αυτή θεωρείται υπαίτια για τη ματαίωση και τιμωρείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 17 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. 

 

3. Σ’ όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) αλλαγές σε κάθε αγώνα, οι οποίες 

θα πραγματοποιούνται σε τρεις (3) διακοπές, και δήλωση 20άδας, αντί 18άδας, με εννέα (9) 

αναπληρωματικούς παίκτες στον πάγκο. 

Εφόσον και οι δύο ομάδες προβούν σε αλλαγή ταυτόχρονα, αυτή θα υπολογίζεται ως μία (1) από τις 

τρεις (3) διακοπές για κάθε ομάδα. Επιτρέπονται, επίσης, οι αλλαγές κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. 

Σε περίπτωση που αγώνας κατάταξης, play off ή play out ή επαναληπτικός οδηγηθεί στην παράταση, 

οι ομάδες έχουν το δικαίωμα μίας επιπλέον αλλαγής ποδοσφαιριστή, έκτης (6), πέραν των πέντε (5) 

αλλαγών, που προβλέπονται κατά τη διάρκεια του αγώνα (άρθρο 16 παρ. 3
α
  του Κ.Α.Π.). 

 

4. Σ’ όλους τους ερασιτεχνικούς αγώνες είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η 

παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός 

είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των Τ.Ε.Ι. και διαπιστευμένος του Ε.Κ.Α.Β. ή ειδικά 

πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για τη ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν 

ποδοσφαιρικό αγώνα. 

Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα του γηπεδούχου σωματείου, στο 

οποίο επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 21 παρ. 3 περ. ΙΙ του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και 

Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Εάν διεξαχθεί ο αγώνας, πέραν των ανωτέρω ποινών για την γηπεδούχο 

ομάδα, ο διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο. 

5. Καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη, κατά τη διάρκεια τέλεσης των αγώνων, 

να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό και ιατρικό εξοπλισμό. 

6. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την προσκόμιση στο διαιτητή ικανού αριθμού μπαλών για τη 

διεξαγωγή του αγώνα. Στους αγώνες κατάταξης (μπαράζ), επαναληπτικούς ή τελικούς κάθε ομάδα 

υποχρεούται να έχει στη διάθεση του διαιτητή από την έναρξη μέχρι τη λήξη του αγώνα δέκα (10) μπάλες 

κανονικές και σε καλή κατάσταση. Για τη μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί αποφασίζει ο διαιτητής. 
                                                                       

                                                   

               ΑΡΘΡΟ  14  -  ΣΤΟΛΕΣ  ΟΜΑΔΩΝ  - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

     Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια 

αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει: Φανέλα - Παντελονάκι - Κάλτσες –  

     Ποδοσφαιρικά    Υποδήματα και Επικαλαμίδες. 

 1. Τα χρώματα, τα εμβλήματα ή τυχόν διαφήμιση στις στολές , η αρίθμηση στις φανέλες των ομάδων 

     από 1 έως 20 είναι υποχρεωτική. Η αρίθμηση στα παντελονάκια είναι προαιρετική. Εφόσον όμως 

υπάρχει, τότε υποχρεωτικά θα είναι όμοια με αυτή της φανέλας.  
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Στην βασική εντεκάδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποδοσφαιριστές με οποιοδήποτε αριθμό από το 1 

έως και το 20 

    Σε περίπτωση που οι στολές των δύο ομάδων μοιάζουν για τα τοπικά Πρωταθλήματα υποχρέωση 

αλλαγής χρώματος στολής έχει η γηπεδούχος ομάδα. 

Σε περίπτωση που αρνηθεί η γηπεδούχος ομάδα, ο διαιτητής ματαιώνει τον αγώνα και η υπαίτια ομάδα 

της ματαίωσης του αγώνα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. 

2. Η  άδεια για τη διαφήμιση των στολών των ομάδων για τα τοπικά πρωταθλήματα δίδεται από την ΕΠΣ.  

                                                                                                                                         

          ΑΡΘΡΟ  15  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ –  ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ  

 

     Η οικονομική οργάνωση - Διαχείριση  και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών ποδ/στών  

    ρυθμίζονται  από  το άρθρο 26 του Κ.Α.Π.  

    Σημειώνεται ότι η  ΄Ενωση έχει παραιτηθεί υπέρ των διαγωνιζομένων Σωματείων των ποσοστών 

    10%  που δικαιούται για την 1
η
  φάση.                                                                                                                                                                                                      

 

          ΑΡΘΡΟ  16  -  ΥΠΟΒΟΛΗ  Ε Ν Σ ΤΑ Σ Ε ΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

    Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους 

    αγώνες, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και με τις 

    προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π.      

    Το παράβολο της κάθε ένστασης ορίσθηκε  στα  διακόσια  (200 ) ευρώ ( αποφ.4/2005 Δ.Σ. ΕΠΣΑ) 

 

         ΑΡΘΡΟ  17  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

   Η  οικονομική οργάνωση, επιστασία και διαχείριση των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με το αρθ. 26 του ΚΑΠ                                                                
 

         ΑΡΘΡΟ  18  -  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ   και  ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

       Ο Πειθαρχικός έλεγχος των Σωματείων και παραγόντων  βάσει των άρθρων του Κ.Α.Π . ασκείται :    

1. Σε πρώτο βαθμό από την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ της  ΕΠ.Σ.Α. 

2. Σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό από την Δικαστική ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ της  Ε.Π.Ο. 

                                           

        ΑΡΘΡΟ  19  -  ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

 

     Οι ποινές των ποδοσφαιριστών (όταν αποβάλλονται για τις παραβάσεις που διαπράττουν ως άρθρα 7,8,9, 

του Πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ ,επιβάλλονται βάσει του άρθρου 10 του Πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ.                                                                      

  Εκτός της ποινής αποκλεισμού με αγωνιστικές ημέρες επιβάλλεται και χρηματική ποινή (10) δέκα Ευρώ 

για ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας. Σε περίπτωση επιβολής μεγαλύτερης ποινής 

αποκλεισμού, το ποσό αυτό των (10) δέκα Ευρώ πολλαπλασιάζεται με πολλαπλασιαστή τον αριθμό  

των ημερών αποκλεισμού ως παράγραφο  2- δ του άρθρου 10 του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. 

Δύο παρατηρήσεις (2) (δυο κίτρινες κάρτες) κατά την διάρκεια του ίδιου αγώνα επισύρουν αποβολή  (έμμεση  

κόκκινη  κάρτα)  και  κατά  συνέπεια  τον  αυτόματο  αποκλεισμό  από  τον επόμενο αγώνα.  

Στην περίπτωση αυτή οι δύο παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) που επέσυραν την κόκκινη κάρτα ακυρώνονται. 

Οι ακόλουθες περιπτώσεις παρατηρήσεων επισύρουν τον αυτόματο αποκλεισμό από τον επόμενο αγώνα ή 

τους επόμενους αγώνες: 

α)      Συμπλήρωση τεσσάρων (4) παρατηρήσεων (τέσσερις κίτρινες κάρτες) σε αγώνες της ίδιας 

διοργάνωσης, επισύρουν ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας. 

 

β)      Συμπλήρωση  επτά  (7)  παρατηρήσεων  (επτά  κίτρινες  κάρτες)  σε  αγώνες  της  ίδιας διοργάνωσης,   

επισύρουν   ποινή   αποκλεισμού   δύο   (2)   αγωνιστικών   ημερών. Συμπλήρωση εκ νέου τριών (3) 

παρατηρήσεων (δηλαδή δέκα, δεκατρείς κ.λπ. κίτρινες κάρτες) επισύρουν ποινή αποκλεισμού δύο (2) 

αγωνιστικών ημερών. 

 

γ)      Η σκόπιμη λήψη δεύτερης κίτρινης κάρτας από ποδοσφαιριστή σε έναν αγώνα, ώστε να αποβληθεί με 

κόκκινη και να τιμωρηθεί με μία (1) αγωνιστική, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό να συμπληρώσει επτά (7) 
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ή δέκα (10) κ.ο.κ. κίτρινες κάρτες που θα του επέφεραν   τιμωρία   δύο   (2)   αγωνιστικών   ημερών,   

τιμωρείται   με   ποινή   δύο   (2) αγωνιστικών ημερών, επιπλέον της ποινής της μίας (1) αγωνιστικής ημέρας 

που του επέφερε η αποβολή. 

 

δ)   Οι ποινές αποκλεισμού που επιβάλλονται με τις διατάξεις του εδαφίου αυτού, εκτίονται στις τέσσερις (4) 

επόμενες αγωνιστικές ημέρες, από  την  ημέρα  του  αγώνα  που  ο  ποδοσφαιριστής  δέχθηκε  την  τέταρτη  ή  

έβδομη (κ.ο.κ.) παρατήρηση. Η επιλογή των αγωνιστικών ημερών γίνεται από την ομάδα του ποδοσφαιριστή,  

η  οποία  υποχρεούται,  εντός  48 ωρών  από  την  αυτοδίκαιη τιμωρία, να δηλώσει με έγγραφο ή 

ηλεκτρονική αλληλογραφία (mail) στη διοργανώτρια την αγωνιστική (ή αγωνιστικές) ημέρα (ες) που θα 

εκτιθεί η ποινή. 

Η  έκτιση  της  ποινής,  με  τις  ως  άνω  προϋποθέσεις,  ισχύει,  σε  κάθε  περίπτωση, αποκλειστικά για τους 

αγώνες που δηλώθηκαν από την ομάδα ανεξαρτήτως πότε αυτοί θα διεξαχθούν. Οι ομάδες έχουν δικαίωμα να 

δηλώσουν προς έκτιση ποινών και τις δύο (2) τελευταίες αγωνιστικές ημέρες της κανονικής περιόδου του 

πρωταθλήματος αλλά  δεν  θα  επιτρέπεται  η  υποβολή  δήλωσης  αμέσως  μετά  τη  λήξη  αυτών  των 

αγωνιστικών ημερών. Επίσης οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν προς έκτιση ποινής  τις  

αγωνιστικές  των   αγώνων  κατάταξης  ή μπαράζ  που  τυχόν ακολουθούν την κανονική αγωνιστική περίοδο. 

Κατά τη διάρκεια των εν λόγω αγώνων κατάταξης   οι   οικείες   ποινές   εκτίονται   υποχρεωτικά   κατά   τις   

αμέσως   επόμενες αγωνιστικές. 

Σε  περίπτωση  μη  αποστολής  εγγράφου  επιλογής,  η  ποινή  εκτίεται  την  αμέσως επόμενη  ή  τις  αμέσως  

επόμενες  αγωνιστικές  ημέρες.  Την  αμέσως  επόμενη  ή  τις αμέσως   επόμενες   αγωνιστικές   ημέρες   

εκτίεται   η   ποινή   και   εάν   οι   υπόλοιπες αγωνιστικές  ημέρες  δεν  επαρκούν  για  την  άσκηση  εκ  

μέρους  της  ομάδας  του δικαιώματος επιλογής μέχρι το τέλος της διοργάνωσης (δηλ. τελευταίες 

αγωνιστικές ημέρες διοργάνωσης). 

Αναβληθέντες  αγώνες,  που  ορίζονται  από  τη  διοργανώτρια  εμβόλιμα  στο  κανονικό πρόγραμμα, 

μπορούν να περιλαμβάνονται στον αριθμό των τεσσάρων (4) αγώνων που έχει δικαίωμα να επιλέξει για την 

έκτιση της ποινής η ομάδα του ποδοσφαιριστή στον οποίο έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από 

παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) τις αμέσως προηγούμενες αγωνιστικές. 

Σε περίπτωση μετεγγραφής ποδοσφαιριστή οι ποινές αποκλεισμού (δηλωθείσες ή μη) εκτίονται άμεσα στους 

αγώνες της νέας ομάδας του. 

 

ε) Εάν ένας αγώνας διεκόπη για οποιονδήποτε λόγο, όλες οι παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) που  

επιβλήθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  του  εν  λόγω  αγώνα  ισχύουν  ανεξαρτήτως  του  λόγου διακοπής και 

υπαιτιότητας. Ποδοσφαιριστής που συμπληρώσει σε διακοπέντα αγώνα 4 ή 7 κ.ο.κ. κίτρινες κάρτες, μπορεί 

να παίξει στο υπόλοιπο του αγώνα αυτού, μόνον εφόσον στο μεταξύ θα έχει εκτίσει την ποινή που 

αντιστοιχεί στον αριθμό των κίτρινων καρτών που έχει συμπληρώσει. 

 

στ)  Εάν  ένας  ποδοσφαιριστής  είναι  υπαίτιος  για  σοβαρή  αντιαθλητική συμπεριφορά και αποβληθεί 

(άμεση κόκκινη κάρτα), οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) που είχε λάβει προηγούμενα στον 

ίδιο αγώνα, ακυρώνεται. 

α.      Οι παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) που δίδονται κατά την διάρκεια μίας διοργάνωσης (πρωταθλήματος   

ή   κυπέλλου)   δεν   μεταφέρονται   σε   μία   άλλη   διοργάνωση, μεταφέρονται όμως από τον ένα γύρο στον 

επόμενο γύρο της ίδιας διοργάνωσης.  

Κάθε πρωτάθλημα υποδομών λογίζεται ως ξεχωριστή διοργάνωση. 

 

ζ)  Οι    ποινές    αγωνιστικού    αποκλεισμού    που    είναι    αποτέλεσμα    πολλαπλών παρατηρήσεων  

(κίτρινων   καρτών),   που  δίδονται  προς  έναν  ποδοσφαιριστή  σε διαφορετικούς αγώνες της ίδιας 

διοργάνωσης, εκτίονται μόνο στην ίδια διοργάνωση (κύπελλο ή πρωτάθλημα). 

 

η)  Οι    ποινές    αγωνιστικού    αποκλεισμού    που    είναι    αποτέλεσμα    πολλαπλών παρατηρήσεων 

(κίτρινων καρτών), εκτίονται καθ’ όλη την διάρκεια μίας αγωνιστικής περιόδου (α' και β' γύρο) και δεν 

μεταφέρονται στην επόμενη αγωνιστική περίοδο σε κανένα πρωτάθλημα. 

 

θ)  Η, τυχόν, αντικανονική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή που οφείλει να εκτίσει ποινή αγωνιστικού 

αποκλεισμού λόγω πολλαπλών κίτρινων καρτών, στον επόμενο αγώνα ή στους επόμενους αγώνες δεν 

συνεπάγεται έκτιση της ποινής. 
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ι)  Στους αγώνες Κατάταξης ή Μπαράζ δεν μεταφέρονται οι κίτρινες κάρτες των ποδοσφαιριστών που έχουν 

ληφθεί κατά  την  διάρκεια  της  κανονικής  αγωνιστικής  περιόδου,  αλλά  μεταφέρονται  και εκτίονται οι 

ποινές που έχουν επιβληθεί από συμπλήρωση κίτρινων καρτών.     

                                                                        

                                  ΕΚΤΙΣΗ  ΠΟΙΝΩΝ (άρθρο 29 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. ) 

 

1. Η καταβολή της χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση της 

απόφασης , η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως στο σωματείο από την ΕΠΣΑ. 

2. Αν η καταβολή της χρηματικής ποινής  που επιβλήθηκε σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων 

του παρόντος κανονισμού, δεν γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την τελεσιδικία της απόφασης στην  

διοργανώτρια κάθε αγώνας της ομάδας που οφείλει δεν ορίζεται και κατακυρούται υπέρ της  αντιπάλου 

ομάδας.  

     Ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ και αγωνιστεί σε αγώνα  στο 

Πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας και Κυπέλλου  και τιμωρηθεί με αγωνιστικές ημέρες, θα τις εκτίσει στις 

διοργανώσεις  αυτές.    
 

  ΑΡΘΡΟ  20  -  ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ  ΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ  ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

 
1. Τα αδικήματα και οι αντίστοιχες ποινές περιγράφονται στο άρθρο  15  του Πειθαρχικού κώδικα Ε.Π.Ο. 

2. Στα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα Α΄ ,Β΄, Γ΄ κατηγορίας και τα πρωταθλήματα υποδομών                                                                              

    α) επιβάλλεται κατά περίπτωση χρηματική ποινή από πενήντα (50) έως και οχτακόσια  (800) € το 

ανώτατο.                                                                         

    β) Ποινή αποκλεισμού της έδρας με αγωνιστικές ημέρες. 

    γ) το οριζόμενο ουδέτερο γήπεδο ευρίσκεται στα γεωγραφικά όρια της οικείας Ένωσης. 

    δ) σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων μεγάλης έκτασης και ιδιαιτέρας σοβαρότητας, δύναται η 

διοργανώτρια να   

    επιβάλλει ποινή αποκλεισμού ομάδας από τους αγώνες μέχρι έναν (1) χρόνο. 

ε) Στα τοπικά πρωταθλήματα σε περίπτωση επεισοδίων, δύναται η διοργανώτρια να επιβάλλει στην υπαίτια 

ομάδα ποινή στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα της όταν είναι γηπεδούχος από μία έως 

τέσσερις αγωνιστικές ημέρες, ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα των επεισοδίων. Οι παραπάνω 

ποινές διπλασιάζονται σε υποτροπή της ομάδας.   
     

 στ)  Σε περίπτωση εισόδου οπαδών και δημιουργίας επεισοδίων που συνδέονται με βιαιοπραγίες  κατά 

προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας δύναται να επιβληθεί ποινή αποκλεισμού της ομάδας από τους αγώνες 

μέχρι 1 έτος. 

 

 

      ΑΡΘΡΟ  21  -  ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ (αγωνιστικού χώρου) 

 
Ο αξιωματούχος ομάδας με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο πού διαπράττει τα 

αδικήματα πού αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, της παρ. 1 του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της 

Ε.Π.Ο. τιμωρείται με χρηματική ποινή από δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500) έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ 

(15.000) και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από δύο (2)  

έως έξι (6) μήνες. 

 

     ΑΡΘΡΟ  22  -  ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ, ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
 
      Οι ποινές που επιβάλλονται σε αξιωματούχους, θεατές και λοιπά πρόσωπα είναι οι ακόλουθες:  

α)  Ποινή απαγόρευσης εισόδου στα αποδυτήρια ή στον πάγκο των αναπληρωματικών: Η εν λόγω ποινή στερεί από 

κάποιον το δικαίωμα να εισέρχεται στα αποδυτήρια ή την άμεσα γειτονική περιοχή του αγωνιστικού χώρου, ιδιαιτέρως 

δε να κάθεται στον πάγκο των αναπληρωματικών.  

β) Ποινή απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο: Η εν λόγω ποινή στερεί το δικαίωμα να εισέρχεται εντός των ορίων ενός η 

περισσοτέρων γηπέδων.  

γ) Ποινή απαγόρευσης ποδοσφαιρικής δραστηριότητας: Η εν λόγω ποινή στερεί το δικαίωμα άσκησης δραστηριότητας 

που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο (διοικητική, αθλητική ή οποιαδήποτε άλλη. 

 



 12 

 

   ΑΡΘΡΟ  23  -  ΚΑΚΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΟΜΑΔΩΝ ( άρθρο 16-2 Π.Κ .) 

 

 Κακή συμπεριφορά ομάδας στα τοπικά πρωταθλήματα υπάρχει όταν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα 

αποβάλλονται τρείς (3) ποδοσφαιριστές, οπότε και επιβάλλεται αυτοδίκαια χρηματική Ποινή (50)  

πενήντα ευρώ.      

             

     ΑΡΘΡΟ  24  -  ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

 

  Η  ρατσιστική συμπεριφορά από οποιονδήποτε κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καθώς και η επιβολή  

  ποινών σε αγωνιστικές ημέρες και χρηματικών προστίμων περιγράφονται στο άρθρο 27 του Π.Κ   

                                                                                                                                                                  

     ΑΡΘΡΟ  25  -  ΕΠΙΛΥΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ. ( άρθρο 35 ΚΑΠ) 
 

     Οι πάσης φύσεως  διαφορές, επιλύονται από τα αρμόδια θεσμοθετημένα ποδοσφαιρικά όργανα, που 

καθορίζονται στο Καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. απαγορευμένης σε κάθε περίπτωση 

προσφυγής στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια.     
 

   ΑΡΘΡΟ  26  -  ΚΥΡΩΣΕΙΣ   ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΑΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ( άρθρο 44 ΚΑΠ) 

 
           Οι διατάξεις του άρθρου 23  του ΚΑΠ εφαρμόζονται για τυχόν ενστάσεις σε αγώνες Κυπέλλου.  
 

   ΑΡΘΡΟ  27  -  ΕΠΑΘΛΑ  ΤΕΛΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ 

 
1) Το Κύπελλο Ελλάδος Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του 

       Τελικού μαζί με τριάντα (30)  μετάλλια αμέσως μετά τη λήξη του. 

2) Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμονται τριάντα(30)  μετάλλια..                                                                        

3)    Στον Διαιτητή και στους βοηθούς του απονέμονται πλακέτες. 

4)    Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι αναπληρωματικοί οφείλουν να 

προσέλθουν  και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια  με πρώτη την ομάδα που   ηττήθηκε και στη συνέχεια τη 

νικήτρια ομάδα.  

5)    Οι  ποδοσφαιριστές που δεν θα πειθαρχούν σε αυτή την υποχρέωση τιμωρούνται με ποινή 

αποκλεισμού δύο (2)  αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ και εφ όσον 

αποδειχθεί υπαιτιότητα του Σωματείου  και της Διοίκησής του, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, της 

επιβάλλεται χρηματική ποινή χιλίων (1.000)  ευρώ.  ( άρθρο 46 του Κ.Α.Π. )   
 

    ΑΡΘΡΟ  28  -  ΠΑΡΑΒΟΛΑ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

             Για την 1
η
  φάση το παράβολο έχει ορισθεί σε  διακόσια (200 )Ευρώ. 

             Για την 2
η
  φάση το παράβολο, για την Επιτροπή Εφέσεων σε διακόσια (200) Ευρώ, και  

             για την Πειθαρχική Επιτροπή σε εκατόν πενήντα (150) Ευρώ. 
 

    ΑΡΘΡΟ  29  -  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

   α)  Η παρούσα Προκήρυξη αποτελεί σύμβαση προσχώρησης προς την ΄Ενωση για την 1
η
 φάση και προς 

την ΕΠΟ για τη 2
η
 φάση ως διοργανώτριες και των Σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή στη 

διοργάνωση αυτή. 

   β)   Οι ομάδες που οφείλουν στην Ένωση χρήματα από οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να συμμετάσχουν 

σε αγώνες της 1
ης

 φάσης εφ΄ όσον δεν εξοφλήσουν  τις οφειλές τους. 

 

   γ)   Η  ΕΠΟ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα από πλευράς τηλεοπτικής κάλυψης και τοποθέτησης 

διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων Κυπέλλου της 2
ης 

φάσης, οι δε  Ενώσεις  θα 

έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα της 1
ης

 φάσης.  
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   δ)  Οι διατάξεις ειδικά των άρθρων 10 έως 15 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.  εφαρμόζονται για  τις πειθαρχικές 

παραβάσεις, Ποδοσφαιριστών, Παραγόντων,  Μελών κ.λ.π.                                                     

 
   ΑΡΘΡΟ  30  -  ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
          Με την αποδοχή της Προκήρυξης τα Σωματεία και τα φυσικά πρόσωπα (ποδοσφαιριστές – παράγοντες κλπ) 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό της Ε.Π.Ο.   και τους Κανονισμούς αυτής που διέπουν το άθλημα. 

         Κάθε τι που τυχόν δεν προβλέπεται , από την Προκήρυξη, θα επιλύεται για την 1
η
 φάση με απόφαση   της Ε.Ε. 

της ΄Ενωσης και για τη 2
η
 φάση με απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΟ. 

 

Η παρούσα Προκήρυξη, που αποτελείται από 30 άρθρα και 13 σελίδες, έχει θέση Σύμβασης, μεταξύ 

     της Ε.Π.Σ. Αρκαδίας ως διοργανώτριας αρχής και των Σωματείων που δηλώνουν συμμετοχή στο  

     Πρωτάθλημα της  κατηγορίας που ανήκουν. 
 

 

                                                           Τρίπολη  29.8.2022 

 

 
 


