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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
Α΄ ΕΡΑΙΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2021 – 2022
---------------------------------------------------------------------

Η ΔΝΧΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ ΦΧΚΙΓΑ έρνληαο ππφςε:

1.

Σα Καηαζηαηηθά ηεο Δ.Π.Ο. & ηεο ΔΠ ΦΧΚΙΓΑ

2.

Σνλ Κ.Α.Π. θαη ηνλ Πεηζαξρηθφ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο.

3.

Σνπο Καλφλεο Παηρληδηνχ.

4.

Σνπο ελ γέλεη Καλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο.

5.

Σελ ηζρχνπζα Αζιεηηθή Ννκνζεζία.

6.

Σελ κε αξηζ. 14/2021 απφθαζε ηνπ Γ.. Δ.Π.. Φσθίδαο

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Σνπο αγψλεο πξσηαζιήκαηνο ηεο
πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ 2021 – 2022.

Α΄
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Δξαζηηερληθήο

Καηεγνξίαο

ΑΡΘΡΟ 1ν:
ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Α.Π. .
Δηδηθφηεξα:
1.
Σα ζσκαηεία πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξσηάζιεκα Α΄
Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο, πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ 2021 – 2022, πξέπεη

Τπνρξεσηηθά λα έρνπλ ππνβάιεη, κέρξη

ηελ

Τξίηε

31/08/2021

ζηελ Δ.Π.. Φσθίδαο πιήξσο ζπκπιεξσκέλε ηελ Γήισζε πκκεηνρήο ηνπο,
κε ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά .
Γεδνκέλνπ ηεο κε νινθιήξσζεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο
πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ, ιφγσ ηεο Παλδεκίαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
ΔΠ Φσθίδαο νκφθσλα απνθάζηζε φηη, δελ ζα θαηαβιεζεί παξάβνιν
ζπκκεηνρήο από ηα ζωκαηεία , γηα ηελ ηξέρνπζα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν.
β)
Γηα λα ζπκκεηάζρεη κηα νκάδα ζε Πξσηάζιεκα, πξέπεη λα
δειψζεη κε έγγξαθφ ηεο, κέζα ζηε ηαρζείζα απφ ηελ πξνθήξπμε πξνζεζκία,
ηελ αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο (Γήισζε πκκεηνρήο),
δηαθνξεηηθά απνθιείεηαη ηνπ πξσηαζιήκαηνο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΠ
Φσθίδαο (Άξζξν 7 ηνπ ΚΑΠ) .
γ)
Η δήισζε ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ
φξσλ ηεο Πξνθήξπμεο θαζψο θαη λέαο ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεκέλεο
πνπ – θαηά απφιπην δηθαίσκα – θξίλεη αλαγθαία ην Γ.. ηεο Δ.Π.. Φσθίδαο, ην
νπνίν ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη έγθαηξα ηα ζσκαηεία γηα ηηο ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο θ.ι.π.
δ)
Σα ζσκαηεία ηεο Α΄ εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ζηε Γήισζε
πκκεηνρήο πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά :

Σν Α.Φ.Μ. θαη ηε Γ.Ο.Τ. φπνπ αλήθεη ην ζσκαηείν.

Σειέθσλα επηθνηλσλίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηνπ
ζσκαηείνπ.

Σελ Γηεχζπλζε, ην ηειέθσλν θαη ην e-mail ή ην θαμ επηθνηλσλίαο
ησλ γξαθείσλ ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ, πνπ φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 6 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠ Φσθίδαο, πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Ν.
Φσθίδαο θαη ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αιιαγήο λα ελεκεξψλεηαη άκεζα ε
Έλσζε πξνθεηκέλνπ λα απνζηέιιεηαη ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία έγθαηξα.
Γήισζε πκκεηνρήο πνπ δελ ζα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε δελ ζα
παξαιακβάλεηαη.
ε)
Σα ζσκαηεία ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ δήισζε
ζπκκεηνρήο ηνπο:

Σελ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο.

Παξαρσξεηήξην ηνπ γεπέδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ σο έδξα.

Άδεηα Λεηηνπξγίαο ηνπ σο άλσ γεπέδνπ (ζε πεξίπησζε πνπ έρεη
ιήμε ε πξνεγνχκελε ) , απφ ηνλ Γήκν πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα θαη ην νπνίν
ζα έρεη ππνρξεσηηθά δεισζεί ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, .
ζη)
Όινη νη αγψλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο απηνχ ζα γίλνληαη ζε γήπεδα
πνπ ζα έρνπλ ειεγρζεί είηε απφ ην Γήκν φπνπ αλήθνπλ, είηε απφ ηελ απφ ηελ
Πεξηθέξεηα η. Διιάδαο, αλάινγα ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθεη θάζε γήπεδν
βάζεη ηνπ Νφκνπ 4479/2017. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε νη αγψλεο, ζα νξίδνληαη
βάζεη ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γ.. ή ηεο Δπηηξνπήο.
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δ)
Γήισζε ζπκκεηνρήο πνπ ππνβάιιεηαη εθπξφζεζκα, κπνξεί λα
γίλεη δεθηή θαη ζεσξείηαη φηη ππνβιήζεθε εκπξφζεζκα- εθ’ φζνλ, κέρξη ηελ
ππνβνιή ηεο, δελ έρεη δηεμαρζεί ε θιήξσζε ησλ αγψλσλ απφ ηελ Δ.Π..
Φσθίδαο.
Σαπηφρξνλα κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο, θάζε ζσκαηείν ζα πξέπεη λα
έρεη πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε θάζε νθεηιήο ηνπ πξνο ηελ ΔΠ Φσθίδαο,
δηαθνξεηηθά απνθιείεηαη απφ ηελ Κιήξσζε ησλ αγψλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο
απηνχ, βάζεη ηεο κε αξηζ. 14/2021 απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΔΠ Φσθίδαο & ηνπ
Άξζξνπ 7 ηνπ ΚΑΠ.
2.
Όια ηα αζιεηηθά ζσκαηεία γηα λα έρνπλ Νφκηκε πκκεηνρή ζην
Πξσηάζιεκα ηεο Α΄ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο καδί κε ηελ πιήξσο
ζπκπιεξσκέλε Γήισζε πκκεηνρήο ηνπο, ππνρξενχληαη σο απαξαδέθηνπ ηελ
θαηάζεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη βεβαηψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ε
παξάγξαθνο 1, ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο Πξνθήξπμεο απηήο.
4.
Η κε ζπκκφξθσζε ζσκαηείνπ κε ηα παξαπάλσ, φπσο θαη ε
απνδνρή ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο κε επηθχιαμε, ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή
θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Α.Π. (απνθιεηζκφο θαη
ππνβηβαζκφο ηνπ ζσκαηείνπ ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία θ.ν.θ).
ΑΡΘΡΟ 2ν:
ΔΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ – ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΧΜΑΣΔΙΧΝ
1.
Η πξνθήξπμε είλαη πξφηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζχκβαζεο
πξνζρψξεζεο κεηαμχ ηεο Δ.Π.. Φσθίδαο σο Γηνξγαλψηξηαο θαη ησλ Οκάδσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα ηεο Α΄ εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο.
2.
ηνπο αγψλεο ηεο Α΄ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο, πνδνζθαηξηθήο
πεξηφδνπ 2021 – 2022, δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ, φια ηα ζσκαηεία πνπ ζα
δειψζνπλ εγγξάθσο ζπκκεηνρή.
3.
Δπί ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζσκαηείσλ, ζα
αθνινπζήζεη πκπιεξσκαηηθή Πξνθήξπμε, κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ησλ Γειψζεσλ πκκεηνρήο.

ΑΡΘΡΟ 3ν:
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
1.
Η εκεξνκελία έλαξμεο ησλ αγψλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνχ
νξίδεηαη ην Σαββαηνθύξηαθν 16 & 17 /10/2021.
2.
Η Δ.Π.. Φσθίδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ησλ παξαπάλσ
εκεξνκεληψλ εθφζνλ θξίλεη φηη ην επηβάιινπλ εηδηθνί φξνη ή ιφγνη αλσηέξαο
βίαο.
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ΑΡΘΡΟ 4ν:
ΓΗΠΔΓΑ ΣΔΛΔΗ ΑΓΧΝΧΝ – ΟΡΟΙ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 8 ηνπ Κ.Α.Π. (Γήπεδα ηέιεζεο αγψλσλ).
Δηδηθφηεξα:
1.
Σα γήπεδα ζα νξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
Πξσηαζιήκαηνο ηεο Δ.Π.. Φσθίδαο, θαηά ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ εηήζηνπ
πξνγξάκκαηνο ησλ αγψλσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ζπκκεηνρήο.
Σα γεπεδνχρα ζσκαηεία αλαιακβάλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 8 & 9 ηνπ Κ.Α.Π. (εηνηκαζία γεπέδνπ –απνδπηήξηα
θιπ) θαη ππφθεηληαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα παξαπάλσ άξζξα ζε
πεξίπησζε πνπ δελ ζα ζπκκνξθσζνχλ κε απηέο.
2.
Όιεο αλεμαξηήησο νη νκάδεο πνπ δηαζέηνπλ ην γήπεδφ ηνπο, γηα
ηνπο αγψλεο πξσηαζιεκάησλ, είηε ησλ ηδίσλ είηε άιισλ νκάδσλ, νθείινπλ επί
πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο Γήισζεο πκκεηνρήο, λα επηηξέπνπλ ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ησλ γεπέδσλ απηψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα φινπο ηνπο
αγψλεο ηεο Γηνξγαλψηξηαο (Άξζξν 8 ΚΑΠ).
3.
Η Δ.Π.. Φσθίδαο σο δηνξγαλψηξηα ησλ αγψλσλ γηα ηηο αλάγθεο
ζπκβάζεσλ ρνξεγίαο πνπ ππνγξάθεη, δηθαηνχηαη ερεηηθνχ θαη νπηηθνχ
δηαθεκηζηηθνχ ρξφλνπ ηεζζάξσλ (4) ελ ζπλφισ ιεπηψλ πξν θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ εκηρξφλνπ ηνπ αγψλα. Γηθαηνχηαη επίζεο ρξήζεο ηξηψλ (3) δηαθεκηζηηθψλ
πηλαθίδσλ ζηα γήπεδα ηέιεζεο ησλ αγψλσλ (άξζξν 8 Κ.Α.Π.) .
4.
Η νκάδα ε νπνία δειψλεη σο έδξα ηεο γήπεδν ην νπνίν αλήθεη ζε
άιιε νκάδα ή Αξρή πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηε ζρεηηθή ηεο δήισζε κε έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ηεο νκάδαο ή Αξρήο ζηελ θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ην
γήπεδν πνπ δειψλεηαη ή ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηελ ρξήζε, θαζψο θαη ηελ
πξνβιεπφκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν
αλήθεη ην γήπεδν Γήκν ή Κνηλφηεηα ή σκαηείν.
5.
Γηα ηε ζπκκεηνρή νκάδαο ζην Πξσηάζιεκα είλαη απαξαίηεηε ε
θαηάζεζε ζηε δηνξγαλψηξηα εγγξάθσλ, φηη ην γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη
ηεο έρεη παξαρσξεζεί, γηα ρξήζε γηα αγψλεο πξσηαζιήκαηνο ηεο αξρφκελεο
πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
νξίδεη ν Κ.Α.Π. θαη ε πξνθήξπμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, εάλ νκάδα απφ
ελδερφκελε αδπλακία (ε νπνία ζα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά κφλν ζε ιφγνπο
αθαηαιιειφηεηαο ηνπ γεπέδνπ ή εμαηηίαο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
ηνπ γεπέδνπ θαη ζα δηαπηζηψλεηαη απφ ηε δηνξγαλψηξηα) δελ κπνξεί λα
αγσληζηεί ζηελ έδξα πνπ έρεη δειψζεη, εάλ δελ έρεη δειψζεη κε ηε δήισζε
ζπκκεηνρήο ελαιιαθηηθφ δεχηεξν γήπεδν, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δερζεί σο
έδξα ηεο ην γήπεδν πνπ ζα νξίζεη ε δηνξγαλψηξηα.
6.
Σν Γεπεδνχρν ζσκαηείν έρεη ηελ πιήξε επζχλε λα παξέρεη ζηνλ
Γηαηηεηή θαη ζηνλ Παξαηεξεηή φηη απαηηείηαη γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ηνπ
αγψλα.
Ο αγσληζηηθφο ρψξνο ζα πξέπεη, κε επζχλε ηνπ Γηαηηεηή θαη ηνπ Παξαηεξεηή
ηνπ αγψλα, λα είλαη αζθαιήο θαη φιεο νη πφξηεο ηνπ λα θιεηδψλνπλ.
ηελ αληίζεηε πεξίπησζε νθείινπλ λα εθαξκφζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ.
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ΑΡΘΡΟ 5Ο:
ΓΗΠΔΓΟ ΑΝΣΙΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 9 ηνπ Κ.Α.Π. (Αγσληζηηθφο ρψξνο –
αληηθαλνληθφηεηα γεπέδνπ).
Σνλίδεηαη φηη ε νκάδα πνπ αγσλίδεηαη εθηφο έδξαο έρεη ην δηθαίσκα λα
δηαηππψζεη ζρεηηθή έλζηαζε ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ.
Η έλζηαζε πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ππνρξεσηηθά ζην Φχιιν Αγψλα.
Γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο δηεμαγσγήο ή φρη ελφο αγψλα, ιφγσ
αληηθαλνληθφηεηαο ηνπ γεπέδνπ, κφλνο αξκφδηνο λα απνθαζίζεη είλαη ν
δηαηηεηήο, ν νπνίνο ζην Φχιιν Αγψλα (Φ.Α.) έρεη ππνρξέσζε λα αλαγξάθεη
θάζε ζρεηηθή παξαηήξεζή ηνπ.
Η θηινμελνύκελε νκάδα έρεη ην δηθαίωκα λα δηαηππώλεη αληηξξήζεηο ή
ζρεηηθή έλζηαζε θαη’ άξζξν 23 παξ. 1α ηνπ ΚΑΠ, κε θαηάζεζε εγγξάθνπ ζηνλ
δηαηηεηή, ππνγεγξακκέλν από ηνλ αξρεγό-πνδνζθαηξηζηή ηεο νκάδαο, ην νπνίν
επηζπλάπηεηαη ζην Φ.Α. πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα.
Δπίζεο ε γεπεδνχρνο έρεη δηθαίσκα λα δηαηππψλεη αληηξξήζεηο, αλ ν
δηαηηεηήο ζεσξήζεη ην γήπεδν αληηθαλνληθφ, κε θαηάζεζε εγγξάθνπ ζηνλ
δηαηηεηή, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ αξρεγφ-πνδνζθαηξηζηή ηεο νκάδαο, ην
νπνίν επηζπλάπηεηαη ζην Φ.Α.
Ο δηαηηεηήο θαηά ην θιείζηκν ηνπ Φ.Α. νθείιεη λα απαληήζεη επί ησλ
ζεκάησλ ηνπ εγγξάθνπ ή ηεο έλζηαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ελζηάζεσο ε αξκφδηα Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη γηα ηελ ηχρε απηήο θαη ηνπ αγψλα θαη’ άξζξα 23 θαη 24 ηνπ ΚΑΠ
2020.
ΑΡΘΡΟ 6ν:
ΓΗΠΔΓΟ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟ
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 10 ηνπ Κ.Α.Π. (Αθαηάιιειν γήπεδν).
1. Ο αγσληζηηθφο ρψξνο ελφο γεπέδνπ επηηξέπεηαη λα ραξαθηεξηζηεί
αθαηάιιεινο πξηλ ή κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα ζηηο αθφινπζεο ελδεηθηηθά
πεξηπηψζεηο, απφ ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα ηνπο
αγσληδφκελνπο πνδνζθαηξηζηέο ή ππάξρεη πξαγκαηηθή αδπλακία λα δηεμαρζεί
νκαιά ν αγψλαο.
α)Όηαλ εμ αηηίαο ηεο βξνρήο ν αγσληζηηθφο ρψξνο έρεη γίλεη ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ ιαζπψδεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε θίλεζε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ είλαη
δχζθνιε θαη θηλδπλεχεη ε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα.
β)
Όηαλ, απφ ηε βξνρή, ν αγσληζηηθφο ρψξνο έρεη πιεκκπξίζεη ζε δηάθνξα
ζεκεία ηνπ απφ λεξά, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ φηαλ ε κπάια πέθηεη ζ’ απηά λα κελ
αγγίδεη ην έδαθνο.
γ)
Όηαλ εμ αηηίαο ρηνλνπηψζεσο ε πεξηθέξεηα ηεο κπάιαο κεγαιψλεη ζε
ηέηνην βαζκφ ψζηε λα γίλεηαη αληηθαλνληθή.
δ)
Όηαλ ην ρηφλη πνπ έρεη πέζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, παγψλεη εμ αηηίαο
ηνπ ςχρνπο πνπ επηθξαηεί θαη δεκηνπξγείηαη απ’ απηφ ηνλ ιφγν θίλδπλνο
ηξαπκαηηζκνχ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ.
ε)
Όηαλ πλένπλ ζπειιώδεηο άλεκνη κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη
ζεκαληηθά ε θαηεύζπλζε ηεο κπάιαο, λα ππάξρεη θίλδπλνο απνθόιιεζεο
πηλαθίδωλ θ.ιπ.
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2.
Γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο δηεμαγσγήο ή ηεο ζπλέρηζεο ελφο αγψλα
απφ ηελ άπνςε ηεο θαηαιιειφηεηαο ή φρη ηνπ γεπέδνπ κφλνο αξκφδηνο λα
απνθαζίζεη είλαη ν δηαηηεηήο, νη δε νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη έρνπλ ππνρξέσζε
λα ζπκκνξθψλνληαη ζε νπνηαδήπνηε απφθαζή ηνπ ρσξίο λα έρνπλ ην δηθαίσκα
λα ππνβάιινπλ έλζηαζε.
3.
Απαγνξεχεηαη ε δηεμαγσγή θηιηθνχ αγψλα ή πξνπφλεζεο ηελ ίδηα
εκέξα ζην γήπεδν πνπ ραξαθηεξίζηεθε αθαηάιιειν γη’ αγψλεο πξσηαζιήκαηνο
απφ ην δηαηηεηή. ε πεξίπησζε παξάβαζεο, ζηηο νκάδεο ησλ επαγγεικαηηθψλ
θαηεγνξηψλ επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ.
4.
Γελ επηηξέπεηαη, θαη’ αξρήλ, ζηε δηνξγαλψηξηα αξρή ε αλαβνιή
αγψλα ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο γεπέδνπ.
ε εμαηξεηηθέο, φκσο, πεξηπηψζεηο, επηηξέπεηαη ε αλαβνιή ηνπ, ιφγσ
δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο (εθφζνλ θαηά ηε ζπλήζε
πνξεία ησλ πξαγκάησλ πηζαλνινγείηαη φηη ην θψιπκα πνπ δηθαηνινγεί ηελ
αλαβνιή θαη’ άξζξν 21 παξ. 1α ζα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη ηελ επφκελε
εκέξα), κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο
Γηνξγαλψηξηαο αξρήο,
ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ έγγξαθε, ζρεηηθή,
ηεθκεξίσζε.
Γηα ηα παλειιήληα επαγγεικαηηθά θαη εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα, ην
Κχπειιν θαη ηα πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο ησλ Π.Α.Δ. ε αλαβνιή επηηξέπεηαη,
εθφζνλ ε απφθαζε γη' απηήλ ιεθζεί πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα θαη ν
αλαβιεζείο ή δηαθνπείο αγψλαο δηεμάγεηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζηηο πξνζεζκίεο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1βηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο.
Δηδηθά γηα ηα ηνπηθά εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα, ε απφθαζε γηα ηελ
αλαβνιή ελφο αγψλα κπνξεί λα ιεθζεί αθφκε, πιελ ηεο αλσηέξσ, θαη ζε ινηπέο
πεξηπηψζεηο, ρσξίο ρξνληθή δέζκεπζε, αλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο κε
απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο νηθείαο ΔΠ.
5.
Δάλ ην γήπεδν θαηαζηεί αθαηάιιειν απφ ππαηηηφηεηα ηεο
γεπεδνχρνπ ή ηεο αληίπαιεο νκάδαο ή απφ ηνπο νπαδνχο ηνπο κε απνηέιεζκα
λα είλαη αδχλαηε ε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ αγψλα, ν δηαηηεηήο
αλαγξάθεη ιεπηνκεξψο
ΑΡΘΡΟ 7ν:
ΚΛΗΡΧΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΧΝ – ΓΙΑΡΚΔΙΑ, ΗΜΔΡΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΣΔΛΔΗ
ΑΓΧΝΧΝ
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδνπλ ηα άξζξα 11 (Γηάξθεηα, εκέξα θαη ψξα ηέιεζεο αγψλα)
θαη 22 (Πξφγξακκα αγψλσλ) ηνπ Κ.Α.Π. θαη εηδηθφηεξα:
1.
Η θιήξσζε ησλ αγψλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο απηνχ, ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ΓΔΤΣΔΡΑ 06/09/2021 .
Σα ζσκαηεία ζα ελεκεξσζνχλ εγγξάθσο, γηα ηελ ψξα θαη ηνλ ρψξν πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Κιήξσζε.
2.
Σα ζπκκεηέρνληα ζσκαηεία ππνρξενχληαη κέρξη ηελ Κιήξσζε ησλ
αγψλσλ, λα έρνπλ ηαθηνπνηήζεη θάζε νηθνλνκηθή νθεηιή πνπ ηπρφλ έρνπλ πξνο
ηελ ΔΠ Φσθίδαο, δηαθνξεηηθά απνθιείνληαη απφ ηελ Κιήξσζε.
3.
Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ζα θνηλνπνηεζεί κε έγγξαθν ζε φια
ηα ζπκκεηέρνληα ζσκαηεία.
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4.
Σα γεπεδνχρα ζσκαηεία ζα νξηζζνχλ κε ην πξφγξακκα ησλ
αγψλσλ.
5.
Οη εκέξεο θαη νη ψξεο έλαξμεο ησλ αγψλσλ νξίδνληαη άββαην θαη
Κπξηαθή πξσί θαη απφγεπκα θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο ζε νπνηαδήπνηε εκέξα
θαη ψξα ηεο εβδνκάδαο.
6.
Η δηάξθεηα φισλ ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ είλαη 90 ιεπηά ηεο
ψξαο ζε δχν εκίρξνλα απφ 45 ιεπηά ην θαζέλα. Η δηάξθεηα ηεο αλάπαπιαο
(εκίρξνλν) δελ ζα μεπεξλά ηα 15 ιεπηά.
7.
Κάζε αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαία, απφ ηελ
Γηνξγαλψηξηα, ζα γίλεηαη εγγξάθσο γλσζηή ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
8.
Οη νκάδεο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα αλαβνιήο νπνηνπδήπνηε αγψλα
ηνπο, έζησ θαη εάλ ζπκθσλνχλ θαη νη δχν βάζεη ηνπ Άξζξν 22 ηνπ ΚΑΠ .
9.
Ο νξηζκφο ηεο ψξαο έλαξμεο θάζε αγψλα είλαη ζηελ απφιπηε θξίζε
ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Πξσηαζιήκαηνο θαη έγθξηζε ηνπ Γ..
10.
Κάζε αγψλαο πνπ ζεσξείηαη επαλαιεπηένο, δηεμάγεηαη κέζα ζε
δεθαπέληε (15) εκέξεο, εθηφο αλ ζπληξέμνπλ νη πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ
1γ θαη 2α ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΚΑΠ, απφ ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηηθνχ νξγάλνπ
ηεο Δ.Π.Ο., ζην ίδην γήπεδν πνπ αξρηθά είρε νξηζζεί, εθηφο εάλ έρεη επηβιεζεί ε
πνηλή ζηέξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο λα αγσλίδνληαη ζηελ έδξα ηνπο, νπφηε ν
αγψλαο νξίδεηαη ζε νπδέηεξν γήπεδν.
ε απηή ηε πεξίπησζε, πξέπεη λα εηδνπνηνχληαη νη νκάδεο ηξεηο (3)
πιήξεηο εκέξεο -ηνπιάρηζηνλ- πξηλ απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα.
11.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε δηνξγαλψηξηα κπνξεί λα αιιάμεη ηελ
εκέξα, ηελ ψξα θαη ην γήπεδν ηέιεζεο αγψλα, ππνρξενχηαη φκσο λα
εηδνπνηήζεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ην αξκφδην Σκήκα Σάμεο
ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα νρηψ (48) ψξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.
Σν 48σξν αξρίδεη απφ ηελ απνζηνιή ηεο εηδνπνίεζεο, κε FAX ή
ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, απφ ηε δηνξγαλψηξηα ζηνπο εκπιεθφκελνπο.
 Καη' εμαίξεζε γηα πγεηνλνκηθνύο ιόγνπο θαη κόλν όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ
πεξίπηωζε παλδεκίαο (Covid-19), ε αλωηέξω πξνζεζκία δύλαηαη λα ζπληκεζεί
πεξαηηέξω ζε ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24) ώξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ
αγώλα.
12.
Η δηνξγαλώηξηα αξρή κπνξεί ελ γέλεη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε
ηνπ Δ.Σ. ηεο ή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ απηνύ, λα απνθαζίδεη ηελ
αλαβνιή αγώλωλ ή αγωληζηηθώλ εκεξώλ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο αλωηέξαο βίαο
ή ζε παξαπιήζηεο πεξηπηώζεηο.
Αληηζηνίρωο κε απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο δηνξγαλώηξηαο, κπνξεί λα
αλαζηέιιεηαη ε έλαξμε ή ε ζπλέρηζε ελόο πξωηαζιήκαηνο ή αθόκα θαη λα
δηαθόπηεηαη απηό νξηζηηθά, ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο αλωηέξαο βίαο, ππό ηελ
πξνϋπόζεζε όηη δελ παξαβηάδνληαη δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ .
ΑΡΘΡΟ 8ν:
ΣΟΛΔ ΟΜΑΓΧΝ
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 14 ηνπ Κ.Α.Π. (ηνιέο Οκάδσλ) θαη ην άξζξν 4
ησλ θαλνληζκψλ παηρληδηνχ θαη εηδηθφηεξα:
1.
Σν ζσκαηείν πνπ ζα δειψζεη ζπκκεηνρή ππνρξενχηαη λα γλσξίζεη
ζηελ Δ.Π.. Φσθίδαο ην ρξψκα θαη ησλ δχν ζηνιψλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηνπ.
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2.
Η εκθάληζε (θαλέια – παληεινλάθη) ησλ πνδνζθαηξηζηψλ
ππνρξεσηηθά ζα θέξεη ηελ αξίζκεζε απφ 1 έσο 18.
Η αξίζκεζε ζηα παληεινλάθηα είλαη πξναηξεηηθή. Δθφζνλ φκσο ππάξρεη,
ηφηε ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ηελ ίδηα αξίζκεζε απφ 1 – 18. (Άξζξν 14 ηνπ ΚΑΠ).
3.
Η ζηνιή ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη: Φαλέια – Παληεινλάθη –
Κάιηζεο – Πνδνζθαηξηθά ππνδήκαηα – θαη Δπηθαιακίδεο.
α) Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα ζχγρπζεο ρξσκάησλ ε
ζηνιή ηεο πξψηεο επηινγήο ησλ νκάδσλ θαη ε ζηνιή ηεο δεχηεξεο επηινγήο
πξέπεη λα δηαθέξνπλ αηζζεηά, λα είλαη αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο θαη λα είλαη
δηαθξηηέο κε ην ρξψκα ησλ ζηνιψλ ησλ ηεξκαηνθπιάθσλ, έηζη ψζηε λα
κπνξνχλ λα θνξεζνχλ απφ αληίπαιεο νκάδεο ζε αγψλα.
Μπνξεί λα δεηεζεί απφ ηηο νκάδεο λα αλακείμνπλ ηη ζηνιέο ηεο πξψηεο
θαη ηεο δεχηεξεο επηινγήο ηνπο (θαλέιεο, ζνξηο, θάιηζεο) κε ζηφρν λα
δεκηνπξγήζνπλ αηζζεηή δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ αληίπαιε νκάδα.
β) Η γεπεδνχρνο νκάδα ζα πξέπεη λα θνξά πάληα ηελ επίζεκε ζηνιή
ηεο πξψηεο επηινγήο πνπ έρεη αλαθνηλσζεί ζηελ δηνξγαλψηξηα κε ηελ δήισζε
ζπκκεηνρήο εθηφο εάλ νη ελδηαθεξφκελεο νκάδεο ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά
ζε άκεζν ρξφλν. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπκθσλίαο ζα
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γξαπηψο ζην δηαηηεηή ηνπ αγψλα.
γ) Δάλ ν δηαηηεηήο απνθαζίζεη επί ηφπνπ φηη νη ζηνιέο ησλ δχν νκάδσλ
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε, ηφηε ε θηινμελνχκελε νκάδα πξέπεη λα
αιιάμεη ρξψκα ζηνιήο. Αλ δελ έρεη, ν δηαηηεηήο ην αλαγξάθεη ζην Φ.Α., ε
γεπεδνχρνο νκάδα αιιάδεη ρξψκα ζηνιήο θαη ε θηινμελνχκελε ζα ηηκσξείηαη κε
πξφζηηκν πελήληα (50,00), κε απφθαζε ηεο πεηζαξρηθήο επηηξνπήο ηεο
δηνξγαλψηξηαο.
ΑΡΘΡΟ 9ν:
ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΟΜΑΓΧΝ – ΜΠΑΛΔ ΑΓΧΝΑ
– ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ – ΓΙΑΣΡΟ ΑΓΧΝΑ.
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Α.Π.
Δηδηθφηεξα:
Κάζε κηα απφ ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο βάζεη ησλ άξζξσλ 8 (γήπεδα ηέιεζεο
αγψλσλ) θαη 16 (ψξα πξνζέιεπζεο νκάδαο –κπάιεο αγψλα) ηνπ Κ.Α.Π. είλαη
ππνρξεσκέλε:
1.
Να πξνζέξρεηαη ζην γήπεδν ηνπ αγψλα έγθαηξα πξηλ απφ ηελ
θαζνξηζκέλε έλαξμε ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ. Ο Γηαηηεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο αθξηβνχο ψξαο
έλαξμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην θχιιν ηνπ αγψλα.
2.
Η γεπεδνχρνο νκάδα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξνζθφκηζε ζηνλ
δηαηηεηή ηθαλνχ αξηζκνχ κπαιψλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα.
3.
Καζεκηά απφ ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο ΔΙΝΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΜΔΝΗ λα
είλαη εθνδηαζκέλε κε ην θαηάιιειν θαξκαθεπηηθφ θαη ηαηξηθφ εμνπιηζκφ
ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν έγγξαθν, γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ απφ ηνπο
πνδνζθαηξηζηέο.
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4.
Οη γεπεδνχρεο νκάδεο, ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ Κ.Α.Π., είλαη
εθείλεο πνπ αγσλίδνληαη ζηα δηθά ηνπο γήπεδα ή ζηα γήπεδα άιισλ νκάδσλ ή
θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηα νπνία φκσο έρνπλ εμαζθαιίζεη νη ίδηεο γηα
αγψλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηνπο, έρνληαο αλαιάβεη θαη ηελ ππνρξέσζε λα
ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδφκελσλ κέζα πξψησλ βνεζεηψλ (Άξζξν 8,
ηνπ Κ.Α.Π.).
Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλνχλ ππνρξεσηηθά γηα ηελ παξνπζία Γηαηξνχ
ή πηπρηνχρνπ λνζειεπηή ή θπζηθνζεξαπεπηή ή δηαζψζηε, απφθνηην ησλ ΣΔΙ
θαη δηαπηζηεπκέλν ηνπ ΔΚΑΒ ή εηδηθά πηζηνπνηεκέλν ζηελ παξνρή πξψησλ
βνεζεηψλ θηι, θαηά ηελ ηέιεζε ησλ αγψλσλ.
ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν Γηαηηεηήο δελ δηεμάγεη ηνλ αγψλα , κε
ππαηηηφηεηα ηεο γεπεδνχρνπ νκάδαο, ζηελ νπνία επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ ΚΑΠ θαη επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν
πελήληα (50) επξψ.
Δάλ δηεμαρζεί ν αγψλαο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ πνηλψλ γηα ηελ
γεπεδνχρν νκάδα πνπ ηζρχνπλ, ν δηαηηεηήο παξαπέκπεηαη γηα πεηζαξρηθφ
έιεγρν.
ε φινπο ηνπο αγψλεο, φισλ ησλ ηνπηθψλ εξαζηηερληθψλ
πξσηαζιεκάησλ, αλδξψλ θαη αθαδεκηψλ είλαη ππνρξεσηηθή, κε επζχλε ηεο
γεπεδνχρνπ νκάδαο, ε παξνπζία πξνζψπνπ πνπ ζα αζθεί θαζήθνληα ηαηξνχ
αγψλα.
Σν πξφζσπν απηφ δχλαηαη λα είλαη είηε ηαηξφο είηε λνζειεπηήο είηε
δηαζψζηεο, απφθνηηνο ησλ ΣΔΙ θαη δηαπηζηεπκέλνο ηνπ ΔΚΑΒ ή εηδηθά
πηζηνπνηεκέλνο ζηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ θαη ηδηαίηεξα ζε αζιεηηθά
γεγνλφηα, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη αηθλίδηα θαη επηθίλδπλα γηα ηελ
δσή πεξηζηαηηθά πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε έλαλ πνδνζθαηξηθφ αγψλα.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη πξφζσπν πνπ λα αζθεί θαζήθνληα
γηαηξνχ, θαηά ηα αλσηέξσ, ν αγψλαο δελ δηεμάγεηαη θαη ηζρχνπλ νη πνηλέο ηεο
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ.
Καη’ εμαίξεζε, αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ην πξφζσπν πνπ αζθεί
θαζήθνληα ηαηξνχ ηνπ αγψλα δελ πξνζέιζεη ζηνλ αγψλα ή, θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ αγψλα, απνρσξήζεη ιφγσ θαηεπείγνπζαο πεξίπησζεο, ε νπνία φκσο λα
απνδεηθλχεηαη κε επίζεκν έγγξαθν, ν αγψλαο δελ αξρίδεη ζηελ πξψηε
πεξίπησζε θαη δηαθφπηεηαη νξηζηηθά ζηελ δεχηεξε,
ρσξίο επζχλε ηεο
γεπεδνχρνπ νκάδαο, πιελ, φκσο, γηα ηε ζπλδξνκή ησλ σο άλσ
πξνυπνζέζεσλ απνθαζίδεη ε νηθεία Πεηζαξρηθή επηηξνπή ηεο Γηνξγαλψηξηαο.
ΑΡΘΡΟ 10ν:
ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΟΜΑΓΑ Δ ΑΓΧΝΑ
Ιζρχνπλ φζα νξίδεη ην άξζξν 17 ηνπ Κ.Α.Π. (Αδπλακία ζπκκεηνρήο νκάδαο ζε
αγψλα) θαη εηδηθφηεξα:
1.
Οκάδα πνπ δελ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζε αγψλα νπνηνπδήπνηε
πξσηαζιήκαηνο πξέπεη λα εηδνπνηήζεη αηηηνινγεκέλα κε έγγξαθφ ηεο ηε
δηνξγαλψηξηα, πξηλ απφ (4) ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εθηφο αλ γηα ηελ
ππνρξέσζή ηεο λα αγσληζηεί, εηδνπνηήζεθε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν
ησλ (8) νθηψ εκεξψλ, νπφηε ε εηδνπνίεζε απηή πξέπεη λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ
πξηλ απφ (3) ηξεηο εκέξεο.
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2.
Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ή παξαηηεζεί απφ αγψλα
ή αγψλεο ή παξνπζηάδεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κε ιηγφηεξνπο ηνπ ειάρηζηνπ
επηηξεπνκέλνπ νξίνπ (ιηγφηεξνπο απφ ελλέα) πνδνζθαηξηζηέο γηα ηελ έλαξμή
ηνπ, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, εθηφο απφ ηελ θαηαβνιή θάζε
ζρεηηθήο δαπάλεο, ηηκσξείηαη κε απψιεηα ηνπ αγψλα κε ηέξκαηα 0-3 θαη κε
ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα (50) επξψ γηα θάζε αγψλα ζηα ηνπηθά
πξσηαζιήκαηα. Οη αλσηέξσ πνηλέο επηβάιινληαη γηα θάζε αγψλα πνπ ε
νκάδα δελ παξνπζηάδεηαη θαλνληθά, παξαηηείηαη ή δειψλεη απνρψξεζε απφ ην
πξσηάζιεκα θαη κέρξη ηξεηο (3) αγψλεο ζε θάζε πξσηάζιεκα. Οη αγψλεο πνπ
δελ δηεμάγνληαη ιφγσ παξαίηεζεο ή κε θαζφδνπ κίαο νκάδνο, πξνζκεηξψληαη
θαλνληθά γηα ηελ έθηηζε ησλ πνηλψλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ησλ αμησκαηνχρσλ
ηεο αληηπάινπ νκάδνο, φπσο θαη ηεο ίδηαο ηεο αληηπάινπ (π.ρ. πνηλή
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ).
3.
Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ή παξαηηεζεί απφ ηξεηο
(3) αγψλεο ηεο ίδηαο δηνξγάλσζεο απνβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο
Δπηηξνπήο ηεο δηνξγαλψηξηαο .
4.
Απφ ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο απαιιάζζεηαη ε νκάδα πνπ δειψλεη
αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε αγψλα, εθ’ φζνλ απηή νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία. Χο
αλψηεξε βία λνείηαη, ελδεηθηηθά, ε δηαθνπή ησλ ζπγθνηλσληψλ (ζηδεξνδξνκηθή,
αθηνπιντθή, αεξνπνξηθή θ.ιπ.) απφ νπνηαδήπνηε αηηία, απφ ηελ νπνία είλαη
αδχλαηε ε έγθαηξε πξνζέιεπζε ζην γήπεδν ηεο νκάδαο.
5.
Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ζε αγψλα play off–play
out ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο θαη κε αθαίξεζε πέληε (5)
βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο ζην νπνίν ζα
ζπκκεηάζρεη.
6.
Οκάδα πνπ δελ δειψλεη εγθαίξσο ηελ αδπλακία ζπκκεηνρήο ηεο
ζηνλ αγψλα, εηο ηξφπνλ ψζηε λα κεηαθηλεζεί αζθφπσο ε αληίπαιε νκάδα θαη νη
δηαηηεηέο ηνπ αγψλα, ηηκσξείηαη, εθηφο απφ ηελ θαηαβνιή θάζε ζρεηηθήο
δαπάλεο θαη
ησλ ινηπψλ πνηλψλ θαη κε
ρξεκαηηθή
πνηλή
πεληαθνζίσλ (500,00) Δπξψ φπσο πξνβιέπεη ην Άξζξν 17 ηνπ ΚΑΠ.
7.
Οπσζδήπνηε νη ιφγνη πνπ ζα επηθαιείηαη έλα ζσκαηείν γηα λα
δεηήζεη αλαβνιή αγψλα ηνπ ή λα δηθαηνινγήζεη κε θάζνδφ ηνπ ζ’ απηφλ πξέπεη
λα ζπληζηνχλ αλψηεξε βία (δηαθνπή ζπγθνηλσληψλ θ.ι.π.). Δπίθιεζε
ζσκαηείνπ, γηα αλαβνιή αγψλα, ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο
(εθδξνκέο, ρνξνί, θ.ι.π.) δελ ζπληζηνχλ βέβαηα αλψηεξε βία.
8.
ε θάζε πεξίπησζε, ην βάζηκν ησλ ιφγσλ θξίλεη απνθιεηζηηθά θαη
κφλν ε αξκφδηα Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ , ηα δε ζσκαηεία νθείινπλ λα
ζπκκνξθψλνληαη ζηελ απφθαζή ηεο.
Η αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κε έγγξαθν πξνο ηελ Δ.Π.. Φσθίδαο ,
ζην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 17.
Σα αηηήκαηα πνπ
ππνβάιινληαη πξνθνξηθά ή ηειεθσληθά δελ ζα ζπδεηνχληαη.
ΑΡΘΡΟ 11ν:
ΜΗ ΣΔΛΔΗ Η΄ ΓΙΑΚΟΠΗ ΑΓΧΝΑ – ΑΠΟΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΑΓΧΝΑ.
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 21 (κε ηέιεζε ή δηαθνπή αγψλα) ηνπ
Κ.Α.Π. θαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο
θπξψζεηο.
Δηδηθφηεξα:
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1.
α) Αγψλαο πνπ αλαβάιιεηαη ή δηαθφπηεηαη, εμ αηηίαο ησλ
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, δηεμάγεηαη ππνρξεσηηθά ηελ επφκελε εκέξα, ζην ίδην
γήπεδν θαη ηελ ίδηα ψξα, ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε ησλ νκάδσλ, νη νπνίεο
ππνρξενχληαη λα εκθαληζζνχλ γηα ηελ δηεμαγσγή ή ζπλέρηζε ηνπ αγψλα. Οη
κεηαθηλνχκελεο νκάδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξακείλνπλ ζηνλ ηφπν ηεο
δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα. Αλ κεηαθηλεζνχλ θαη δελ εκθαληζηνχλ ηελ επφκελε
εκέξα ζηνλ αγψλα, ζεσξείηαη φηη δελ πξνζήιζαλ θαη πθίζηαληαη ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θπξψζεηο. Αλ ν δηαηηεηήο δελ
πξνζέιζεη ηελ επφκελε εκέξα, παξαπέκπεηαη γηα ηνλ πεηζαξρηθφ ηνπ έιεγρν,
θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
β)
Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ
ΚΑΠ, φπνπ ην αξκφδην θαηαζηαηηθφ φξγαλν ηεο δηνξγαλψηξηαο ή ν Πξφεδξνο
απηήο, δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα κε δηαθνξεηηθή ψξα
έλαξμεο ηελ επνκέλε εκέξα ή ηελ αλαβνιή ηνπ, εθφζνλ θξίλεη φηη
πηζαλνινγείηαη ζθφδξα ε κε δηεμαγσγή ηνπ.
γ)
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αγψλαο αλαβιεζεί ή δηαθνπεί θαη ηελ
επφκελε εκέξα γηα ηνλ ίδην ιφγν δηεμάγεηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα ηξηάληα εκεξψλ (30) απφ ηελ πξψηε αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ , χζηεξα
απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο δηνξγαλψηξηαο ή ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ρσξίο λα
απαηηείηαη απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο.
Δθηφο απηνχ πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα κίαο πεξαηηέξσ αλαβνιήο γηα δέθα
(10) εκέξεο θαη’ αλψηεξν, εάλ γηα ηελ κία ή θαη ηηο δχν νκάδεο δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκεο εκεξνκελίεο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ ιφγσ ήδε νξηζκέλσλ
επίζεκσλ αγψλσλ ηεο/ηνπο ζε πξσηάζιεκα ή θχπειιν.
ηελ πεξίπησζε απηή, νη νκάδεο εηδνπνηνχληαη ηξεηο (3), ηνπιάρηζηνλ,
εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα.
2.
α) Αγψλαο πνπ δελ ηειέζζεθε, ρσξίο λα επζχλνληαη θαη νη δχν
δηαγσληδφκελεο νκάδεο, επαλνξίδεηαη λα δηεμαρζεί ππνρξεσηηθά κέζα ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα εκεξψλ (30) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο
απνθάζεσο ηνπ δηθαζηηθνχ νξγάλνπ. Η πξφβιεςε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ηζρχεη θαη εδψ.
Σν Φ.Α. πνπ ζπληάρζεθε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη άθπξν θαη ηπρφλ
ππάξρνπζεο πνηλέο δελ εθηίνληαη.
Αληίζεηα, ην ίδην Φ.Α. είλαη ηζρπξφ γηα ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηηο
ινηπέο παξαβάζεηο πνπ ηηκσξνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ θαη ηνπ πεηζαξρηθνχ θψδηθα.
β) Αγψλαο πνπ δελ έιεμε ρσξίο ππαηηηφηεηα ησλ δηαγσληδφκελσλ
νκάδσλ, ζηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα, επαλνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ
εμαίξεζε ηεο παξ. 1β θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ΚΑΠ θαη ζπλερίδεηαη γηα
ην ππνιεηπφκελν ηεο δηαθνπήο ρξνληθφ δηάζηεκα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ
ππήξραλ θαηά ην ρξφλν ηεο δηαθνπήο (π.ρ. αξηζκφο ηεξκάησλ, αξηζκφο
πνδνζθαηξηζηψλ θ.ιπ.).
ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ δηαθνπέληα αγψλα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ
ζπλνιηθά δηαθνξεηηθνί πνδνζθαηξηζηέο απφ εθείλνπο πνπ αγσλίζηεθαλ ζην
πξψην θνκκάηη ηνπ αγψλα, αθφκα θαη φζνη είραλ αληηθαηαζηαζεί αιιά δελ
κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ φζνη πνδνζθαηξηζηέο έρνπλ ηηκσξεζεί κε
απνθιεηζκφ, ιφγσ απνβνιήο θαηά ηνλ ελδηάκεζν ρξφλν.
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Οη πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο, ζηνλ δηαθνπέληα
αγψλα, εθηίνληαη θαλνληθά ζηνπο αγψλεο πνπ ηνλ αθνινπζνχλ, αθφκε θαη ζε
άιιε νκάδα, αλ έλαο ηηκσξεζείο πνδνζθαηξηζηήο πάξεη ζην κεηαμχ κεηαγξαθή,
ελψ ζηελ πεξίπησζε πνδνζθαηξηζηή πνπ απνβιήζεθε ζηνλ δηαθνπέληα
αγψλα, ε ζπλέρηζε ηνπ αγψλα απηνχ δελ πξνζκεηξάηαη γηα ηελ έθηηζε ηεο
πνηλήο πνπ ηνπ επηβιήζεθε.
ηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ ζην ελδηάκεζν ησλ δχν απηψλ αγψλσλ,
έλαο πνδνζθαηξηζηήο απνβιεζεί ζε άιινλ αγψλα, ε ζπλέρηζε ηνπ δηαθνπέληα
αγψλα πξνζκεηξάηαη γηα ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο ηνπ
3.
Αγψλαο πνπ δελ ηειέζηεθε ή πνπ δελ έιεμε, κε ππαηηηφηεηα ηεο
κίαο ή θαη ησλ δχν νκάδσλ, πξνζκεηξάηε γηα ηελ έθηηζε πνηλψλ ησλ
πνδνζθαηξηζηψλ κφλν ηεο αλαίηηαο νκάδαο θαη ηηκσξείηαη φπσο πξνβιέπεηαη
θαησηέξσ.
Ι.
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα νκάδα ζεσξείηαη ππαίηηα γηα ηελ
καηαίσζε αγψλα ελδεηθηηθά είλαη:
α)
Παξνπζίαζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κεηά ηελ θαζνξηζκέλε, απφ ηε
δηνξγαλψηξηα ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα. Οη νκάδεο ππνρξενχληαη λα είλαη ζηε
δηάζεζε ηνπ δηαηηεηή - έηνηκεο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα - πέληε (5) ιεπηά
πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηνπ.
Δθηφο ηνπ παξαπάλσ, ιφγνη θαζπζηέξεζεο έλαξμεο αγψλα γηα ηνπο
νπνίνπο ζεσξείηαη ππαίηηα νκάδα είλαη ε κε έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δειηίσλ
αηνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιψλ πνδνζθαηξηζηή ή ησλ θαξηψλ πγείαο ησλ
δηαγσληδνκέλσλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ηνπ δειηίνπ πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή
(ή πξνπνλεηψλ) πνπ πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζην δηαηηεηή κηζή ψξα,
ηνπιάρηζηνλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε αγψλα, θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο
ιφγνο, εθηφο απηψλ πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία.
β)
Με εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζηελ
γεπεδνχρν νκάδα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ γηα
ηελ χπαξμε γηαηξνχ αγψλα θαη επίζεο λα ππάξρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ δηαηηεηή
κπάιεο ζχκθσλεο κε ηηο επίζεκεο πξνδηαγξαθέο.
γ)
Με ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ηέιεζεο
ηνπ αγψλα απφ ηε γεπεδνχρν νκάδα.
δ)
Με εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηηάζζνπλ γηα ηελ
νκάδα πνπ είλαη γεπεδνχρνο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9.
ε)
Με θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ησλ δηαηηεηψλ γηα ηα ηνπηθά
εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα
ζη)
ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ ηνχην αλαθέξεηαη εηδηθά ζηνλ
παξφληα θαλνληζκφ σο θχξσζε.
ΙΙ.
Η ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη ζσξεπηηθά κε ηηο θαησηέξσ πνηλέο:
α)
Με απψιεηα ηνπ αγψλα κε ηέξκαηα 0-3, εθηφο αλ ην απνηέιεζκα
επλνεί ηελ αλππαίηηα νκάδα, ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαθνπήο αγψλα ή
απνρψξεζεο νκάδνο, νπφηε ππνινγίδεηαη ην απνηέιεζκα πνπ πξαγκαηηθά
ζεκεηψζεθε.
β)
Με ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα (50) Δπξψ γηα ηα εξαζηηερληθά
ζσκαηεία αλ ν αγψλαο δελ αξρίζεη.
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γ)
Αλ ν αγψλαο δελ αξρίζεη ή δηαθνπεί πξηλ απφ ηελ θαλνληθή ιήμε
ηνπ, ιφγσ παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα (Πνηλέο ζε
βάξνο νκάδσλ γηα επεηζφδηα) εθηφο ησλ αλσηέξσ πνηλψλ, ε ππαίηηα νκάδα
ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε ελφο (-1) βαζκνχ απφ ηνλ πίλαθα ηεο βαζκνινγίαο ηνπ
πξσηαζιήκαηνο πνπ ζπκκεηέρεη θαη ηηο ινηπέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
απηφ άξζξν (15) ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα θαζψο θαη ρξεκαηηθή πνηλή
πεληαθνζίσλ (500) επξψ.
δ)
Δάλ κία νκάδα απνρσξήζεη απφ έλαλ αγψλα κεηά ηελ έλαξμή ηνπ,
κε αθαίξεζε πέληε (5) βαζκψλ απφ ηελ ηξέρνπζα θαη πέληε (5) βαζκψλ απφ ηελ
επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν θαη ρξεκαηηθή πνηλή δηαθνζίσλ (200) Δπξψ .
ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ππαίηηα νκάδα δελ δηθαηνχηαη κεξίδην απφ ηηο
εηζπξάμεηο ηνπ αγψλα, ην νπνίν πεξηέξρεηαη ζηε δηνξγαλψηξηα.
4.
Δάλ ν αγψλαο δελ ηειέζηεθε ή δελ έιεμε κε ππαηηηφηεηα θαη ησλ
δχν νκάδσλ δελ πξνζκεηξάηαη γηα ηελ έθηηζε πνηλψλ γηα θακία απφ ηηο νκάδεο
θαη νη σο άλσ πνηλέο επηβάιινληαη -αλαιφγσο ην είδνο ηεο παξάβαζεο- θαη
ζηηο δχν νκάδεο.
5.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Α.Π. ε
ππαίηηα νκάδα ζεσξείηαη φηη εηηήζεθε κε ηέξκαηα 0-3 εθηφο αλ ην απνηέιεζκα
επλνεί ηελ αλαίηηα νκάδα, νπφηε ππνινγίδεηαη ην απνηέιεζκα πνπ πξαγκαηηθά
ζεκεηψζεθε κέρξη ηελ δηαθνπή ή ηελ απνρψξεζε. (άξζξν 21, παξ. 3 ηνπ
Κ.Α.Π.).
6.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη δεθηή έλζηαζε ή θαηαγγειία ηνπ
άξζξνπ 23, ιφγσ ππαηηηφηεηαο κίαο νκάδαο, ην Φ.Α. ππνινγίδεηαη γηα ηελ
έθηηζε ησλ πνηλψλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηα αξκφδηα αζιεηηθά φξγαλα
κφλνλ γηα ηελ αλππαίηηα νκάδα.
7.
ε πεξίπησζε απνθιεηζκνχ κίαο νκάδνο απφ ηνπο ππφινηπνπο
αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρεη, παξακέλνπλ ηζρπξά ηα
απνηειέζκαηα πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηνπο αγψλεο πνπ έδσζε κέρξη λα
απνθιεηζζεί, νη δε ππφινηπνη αγψλεο ηεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο
θαηαθπξψλνληαη ππέξ ησλ αληηπάισλ νκάδσλ κε ηέξκαηα 3-0. Σπρφλ
ππάξρνπζεο πνηλέο εθηίνληαη κφλνλ γηα ηηο αληίπαιεο ηεο απνθιεηζζείζαο
νκάδαο.
8.
Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 α' ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε
θάζε πεξίπησζε πνπ δελ ηειείηαη ή δηαθφπηεηαη αγψλαο -γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν -ν δηαηηεηήο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ηελ αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ κε
ηέιεζε ή ηελ δηαθνπή ζην Φ.Α, ελψ γηα ην θχξνο απηνχ θαη ηηο επηβαιιφκελεο
πνηλέο απνθαίλεηαη ην αξκφδην δηθαηνδνηηθφ φξγαλν.
ΑΡΘΡΟ 12ν:
ΤΝΔΠΔΙΔ Δ ΒΑΡΟ ΟΜΑΓΑ ΛΟΓΧ ΑΡΝΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 21 (κε ηέιεζε ή δηαθνπή αγψλα) ηνπ
Κ.Α.Π. θαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο
θπξψζεηο.
Δηδηθφηεξα:
1.
Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζηεί ζε ζπλνιηθά ηξεηο (3)
αγψλεο ηεο ίδηαο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ απφ ηε δηθή ηεο ππαηηηφηεηα, ζεσξείηαη
φηη απνρψξεζε κε ηελ ζέιεζή ηεο, δελ κπνξεί λα επαλέιζεη ζην πξσηάζιεκα
απηφ, ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία, εθφζνλ ππάξρεη, θαη
θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ηνπ νηθείνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα. (Άξζξν 36,
ηνπ Κ.Α.Π.).
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2.
σκαηείν πνπ κεηέρεη ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο Έλσζεο
Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ θαη δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζηεί γηα δχν (2)
ζπλερείο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο ζην νηθείν πξσηάζιεκα, κε ηε ζέιεζή ηνπ θαη
φρη ιφγσ αλσηέξαο βίαο δηαγξάθεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο
νηθείαο Δ.Π.. (Άξζξν 36 ηνπ Κ.Α.Π.).
ΑΡΘΡΟ 13Ο:
ΑΛΛΑΓΔ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΧΝ
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Α.Π. 2020.
ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ αιιαγέο απφ ηελ έθδνζε λένπ ΚΑΠ ή λέσλ
απνθάζεσο ηεο Δ.Δ. ΔΠΟ, ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ πκπιεξσκαηηθή
Πξνθήξπμε.
Δηδηθφηεξα:
Καη’ εμαίξεζε, όπωο θαη ηελ πξνεγνύκελε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν, ζε
όια ηα εξαζηηερληθά πξωηαζιήκαηα θαη θύπειια επηηξέπνληαη κέρξη πέληε (5)
αιιαγέο ( θαηά ηελ δηάξθεηα ηωλ 90 ιεπηώλ ) θαη δήιωζε 20αδαο, αληί
18αδαο, κε ελλέα (9) αλαπιεξωκαηηθνύο παίθηεο ζηνλ πάγθν.
Σε πεξίπηωζε πνπ αγώλαο νδεγεζεί ζηελ παξάηαζε, νη νκάδεο ζα
έρνπλ δηθαίωκα κίαο επηπιένλ αιιαγήο πνδνζθαηξηζηή (έθηεο), πέξαλ ηωλ
πέληε (5) αιιαγώλ, πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε δηαθνπή ζηελ εμέιημε ηνπ αγώλα, θάζε
νκάδα ζα έρεη κέρξη ηξεηο (3) επθαηξίεο λα πξνβεί ζηηο πέληε ( 5 ) αιιαγέο θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ. Επηηξέπνληαη επίζεο νη αιιαγέο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ εκηρξόλνπ.
Εθόζνλ θαη νη δύν νκάδεο πξνβνύλ ζε αιιαγή ηαπηόρξνλα, απηή ζα
ππνινγίδεηαη ωο κηα επθαηξία από ηηο ηξεηο επθαηξίεο , γηα θάζε νκάδα .
Οη αιιαγέο θαη επθαηξίεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη, κεηαθέξνληαη ζηελ
παξάηαζε .
Σε πεξίπηωζε πνπ αγώλαο νδεγεζεί ζε παξάηαζε, θάζε νκάδα ζα έρεη
κηα πξόζζεηε αιιαγή (έθηε) θαη κηα πξόζζεηε επθαηξία γηα ηελ αιιαγή απηή
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη θαη πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο παξάηαζεο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εκηρξόλνπ ηεο παξάηαζεο.
Απαγνξεχεηαη ε αληηθαηάζηαζε πνδνζθαηξηζηή, ν νπνίνο απνβιήζεθε
απφ ην δηαηηεηή.
Παξάβαζε ησλ δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, ζπληζηά αληηθαλνληθή
ζπκκεηνρή πνπ εμεηάδεηαη θαηφπηλ ελζηάζεσο.
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ΑΡΘΡΟ 14ν:
ΓΙΑΙΣΗΣΗ ΑΓΧΝΑ – ΔΞΟΓΑ ΓΙΑΙΣΗΙΑ
Οη Γηαηηεηέο φισλ ησλ αγψλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο, ζα νξίδνληαη απφ ην
αξκφδην φξγαλν, φπσο εηδηθφηεξα πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο, ηνπ πζηήκαηνο
Γηαηηεζίαο & Καλνληζκνχ εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο , ζε ζπλδπαζκφ κε ην
άξζξν 12 ηνπ Κ.Α.Π. σο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Δπηηξνπήο
Γηαηηεζίαο ΔΠ Φσθίδαο, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.
Δπηζεκαίλνληαη εηδηθφηεξα νη δηαηάμεηο:
1.
Δπίζεκνη Γηαηηεηέο γηα φια ηα πξσηαζιήκαηα ζεσξνχληαη φζνη
ππέβαιαλ ζηελ νηθεία επηηξνπή δηαηηεζίαο Δ.Π.. αίηεζε δηνξηζκνχ ηνπο θαη
έγηλε δεθηή κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ δηνξηζηήξηνπ ηνπ Καλνληζκνχ
Γηαηηεζίαο.
2.
Όηαλ βάζηκνη ιφγνη ην επηβάινπλ (έιιεηςε επαξθνχο αξηζκνχ
δηαζέζηκσλ Γηαηηεηψλ) ε αξκφδηα Δπηηξνπή (Δ.Γ.) κπνξεί λα νξίζεη ζε αγψλεο
φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, θαη’ εμαίξεζε λα δηεπζχλεη έλαο Γηαηηεηήο θαη έλαο
Βνεζφο.
3.
Δθφζνλ ππάξρεη απνρή ή κεγάιε έιιεηςε δηαηηεηψλ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Έλσζεο κπνξεί θαηά ηελ
δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα:
α)
ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα, εθ’ φζνλ ππάξρεη κεξηθή ή νιηθή
απνρή δηαηηεηψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή εθ’ φζνλ ν αξηζκφο ησλ ελ ελεξγεία
δηαηηεηψλ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ αγψλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ε Δ.Δ. ή ην Γ.. ηεο Δ.Π.. δχλαηαη λα δεηήζεη ηνλ νξηζκφ δηαηηεηψλ, απφ
νπνηαδήπνηε άιιε Δ.Π.., γηα ηελ θάιπςε φισλ ή νξηζκέλνπ αξηζκνχ αγψλσλ.
ε πεξίπησζε άξλεζεο ησλ Δ.Γ. ησλ άιισλ Δ.Π.. λα νξίζνπλ δηαηηεηέο, ηνλ
νξηζκφ δηελεξγεί ππνρξεσηηθά ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.Ο.
(ΚΔΓ/ΔΠΟ).
β)
ε πεξίπησζε απνρήο δηαηηεηψλ ή νκαδηθψλ ή πνιιαπιψλ
αηνκηθψλ θσιπκάησλ απφ αγψλεο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ νη απέρνληεο
δηαηηεηέο, ηίζεληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Έλσζεο ή ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ
εθηφο νξηζκνχ απφ θάζε αγψλα Δζληθνχ ή Σνπηθνχ Πξσηαζιήκαηνο γηα ην
ππφινηπν ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαη δελ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ απφ
ηελ Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο. γηα ηελ ακέζσο επφκελε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν.
γ)
Η Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.., ηεξεί, ππνρξεσηηθά, ηνπο
πίλαθεο αμηνιφγεζεο ησλ δηαηηεηψλ πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ,
θαζψο επίζεο θαη ηνπο πίλαθεο πνπ ε ίδηα θαηαξηίδεη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ
ηνλ ηζρχνληα θάζε θνξά Καλνληζκφ Γηαηηεζίαο. Δάλ δελ επαξθνχλ νη
αμηνινγεκέλνη δηαηηεηέο αλψηεξεο θαηεγνξίαο λα δηεπζχλνπλ ηνπο αγψλεο ηεο
αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, ε δηεχζπλζε ησλ αγψλσλ ζα γίλεηαη κε δηαηηεηέο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα αμηνιφγεζεο ηεο ακέζσο θαηψηεξεο
θαηεγνξίαο.
δ)
Δάλ δελ πξνζέιζεη ν δηαηηεηήο πνπ έρεη νξηζζεί ή εάλ ν δηαηηεηήο,
κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, αζζελήζεη ή ηξαπκαηηζηεί θαη αδπλαηεί λα
ζπλερίζεη ηνλ αγψλα, ρσξίο ππαηηηφηεηα ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ, ηφηε ν
αγψλαο ζα αξρίζεη ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη ζα ζπλερηζηεί ζηελ δεχηεξε,
ελψ θαζήθνληα δηαηηεηή ζα αλαιάβεη ν αλαπιεξσηήο ηνπ δηαηηεηή, εθφζνλ είρε
νξηζζεί ηέηνηνο, θαη αλ φρη, ηφηε εθείλνο απφ ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο ν
αμηνινγεκέλνο λα αγσλίδεηαη ζαλ δηαηηεηήο ή βνεζφο ζε κεγαιχηεξε
θαηεγνξία, ζε ηζφηεηα ν αξραηφηεξνο θαη ζε λέα ηζφηεηα ν πξεζβχηεξνο ζε
ειηθία.
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ε)
Δάλ δελ πξνζέιζεη νχηε ν δηαηηεηήο πνπ έρεη νξηζζεί, νχηε ν
αλαπιεξσηήο ηνπ (αλ έρεη νξηζηεί) νχηε νη βνεζνί δηαηηεηψλ, ηφηε ν αγψλαο
καηαηψλεηαη ρσξίο επζχλε ησλ νκάδσλ θαη επαλανξίδεηαη απφ ηελ
δηνξγαλψηξηα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ΚΑΠ. Η κε πξνζέιεπζε
ησλ δηαηηεηψλ ζεσξείηαη δηαηηεηηθφ παξάπησκα ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 73ηνπ
Καλνληζκνχ Γηαηηεζίαο θαη ζηνπο δηαηηεηέο πνπ δελ πξνήιζαλ αδηθαηνιφγεηα
επηβάιιεηαη ε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ζπκκεηνρή ζε αγψλεο πνδνζθαίξνπ
κέρξη έμη (6) κήλεο (άξζξν74ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνχ) απφ ην αξκφδην φξγαλν
(Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο) ζηελ νπνία ππάγνληαη.
4.
Οη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί δηαηηεηέο πνπ ζα επαλδξψλνπλ ηνπο
αγψλεο πξσηαζιήκαηνο & Κππέιινπ, ζα νξίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ
νξηζκνχ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή (Δ.Γ.) ηεο ΔΠ Φσθίδαο βάζεη ηνπ άξζξνπ
30 ηνπ πζηήκαηνο Γηαηηεζίαο & Καλνληζκνχ εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο,
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΑΠ σο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Καλνληζκνχ Γηαηηεζίαο ηεο ΔΠ Φσθίδαο σο έρεη εγθξηζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα.
5α. Σα έμνδα Γηαηηεζίαο βαξχλνπλ ηα γεπεδνχρα σκαηεία, ηα νπνία
ππνρξενχληαη λα εμνθινχλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ ην ζχλνιν ηεο
δαπάλεο δηαηηεζίαο (απνδεκίσζε & έμνδα κεηαθίλεζεο) βάζεη ηνπ άξζξνπ 12,
ηνπ ΚΑΠ .
ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Γηαηηεηήο δελ δηεμάγεη ηνλ αγψλα.
Ο αγψλαο απηφο θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο αληηπάινπ νκάδαο κε ηέξκαηα
0-3 θαη ε γεπεδνχρνο νκάδα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα (50)
επξψ. Μέρξη ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο δηαηηεζίαο θαη ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο
ζηελ δηνξγαλψηξηα δελ νξίδνληαη νη αγψλεο ηεο νκάδαο απηήο θαη
θαηαθπξψλνληαη ππέξ ηεο αληηπάινπ νκάδαο.
5β.
Σα γεπεδνχρα ζσκαηεία ππνρξενχληαη καδί κε ην εμνδνιφγην
δηαηηεζίαο λα εμνθινχλ θαη ην αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ πνζνζηφ ππέξ ΔΠ θαη
ππέξ Σ.Α.Π. γηα θάζε εληφο έδξαο αγψλα ηνπ ζσκαηείνπ .
ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν Γηαηηεηήο ζα θάλεη ζρεηηθή παξαηήξεζε ζην
Φ.Α. θαη ην ππαίηην ζσκαηείν ππνρξενχηαη λα εμνθιήζεη ηα αλσηέξσ πνζά
έσο ηνλ επφκελν εληφο έδξαο αγψλα ηνπ.
6.
Ο Γηαηηεηήο ηνπ αγψλα νθείιεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηελ
Πξνθήξπμε Πξσηαζιήκαηνο ηνπ αγψλα πνπ ζα δηεπζχλεη. ε πεξίπησζε φπνπ,
επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ, ππνρξενχηαη ζηελ
πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηζρχνο ησλ αζιεηηθψλ δειηίσλ
ηνπο θαη εθ’ φζνλ εμ απηψλ δελ θαιχπηεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο, απαγνξεχεη ηελ
αλαγξαθή ηνπο ζην Φ.Α. ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηελ νκάδα ηνπο (Άξζξν 15,
ηνπ ΚΑΠ) .
7.
Ο έιεγρνο αλήθεη ζηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη
λα απαγνξεχεη ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηψλ γηα ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο
απαγφξεπζεο ζπκκεηνρήο.
ε πεξίπησζε άξλεζεο ή πιεκκεινχο ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή
ηφηε απηφο ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηνπ κε νξηζκνχ ηνπ ζε αγψλεο γηα δηάζηεκα
ηξηψλ (3) κελψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ΚΑΠ.
8.
Ο Γηαηηεηήο ηνπ αγψλα κε επζχλε ηνπ, ζα ζπκπεξηιακβάλεη ζην
Φ.Α. ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ παξαηεξήζεθαλ κε Κίηξηλε Κάξηα θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ αγψλα.
Κάζε παξαηήξεζε κε Κίηξηλε Κάξηα ζα επηζχξεη ρξεκαηηθή πνηλή ελφο
(1) επξψ.
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9.
σκαηείν πνπ επηζπκεί ηελ παξνπζία παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ζε
αγψλα ηνπ πξέπεη λα απεπζχλεηαη έγθαηξα κε αίηεζή ηνπ ζηελ Δπηηξνπή
Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π. Φσθίδαο πνπ είλαη ε κφλε αξκφδηα γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ. Σα
έμνδα απνδεκίσζεο ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο βαξχλνπλ ην ζσκαηείν.
10.
Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηνλ ρψξν ησλ απνδπηεξίσλ ησλ
δηαηηεηψλ, νπνηνπδήπνηε αμησκαηνχρνπ θαη πνδνζθαηξηζηή, νπνηνπδήπνηε
κέινπο ηεο δηνίθεζεο ησλ νκάδσλ θαζψο θαη πξνπνλεηψλ θαη βνεζψλ απηψλ
θαη θάζε άιινπ πξνζψπνπ ή έμσ -πνδνζθαηξηθνχ παξάγνληα, φπσο θαη θάζε
άιινπ κε εληεηαικέλνπ απφ ηηο πνδνζθαηξηθέο αξρέο κε εηδηθά θαζήθνληα
πξνζψπνπ, πιελ ηνπ αξρεγνχ ηεο νκάδαο θαη κφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
Φ.Α. θαη ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ Κ.Α.Π.
11.
Απαγνξεχεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία
πξνζθπγή ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα ησλ δηαηηεηψλ ζρεηηδφκελεο κε ηε
δηαηηεηηθή δξαζηεξηφηεηα (άξζξν 35 ηνπ ΚΑΠ ) θαζψο επίζεο θαη ε ππνβνιή
κελχζεσο θαηά παξαγφλησλ πξνπνλεηψλ, πνδνζθαηξηζηψλ, γηα γεγνλφηα
πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ
Γ.. ηεο Δ.Π. Φσθίδαο.
12.
Δάλ πξν ή κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, δηαηηεηήο ή βνεζφο
δηαηηεηήο αδπλαηεί λα αξρίζεη ή λα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα, ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ
ηνπ ή αζθήζεσο ζσκαηηθήο βίαο, νθεηιφκελε ζε ππαηηηφηεηα ησλ πξνζψπσλ
ηεο κίαο ή θαη ησλ δχν νκάδσλ, απνηειεί ιφγν κε έλαξμεο ή δηαθνπήο ηνπ
αγψλα βάζεη ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Α.Π. θαη εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο πνπ
νξίδεη ην άξζξν 21, παξ. 2 α ηνπ Κ.Α.Π.
13.
Οη Γηαηηεηέο νθείινπλ θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ Φ.Α. λα πξνζέρνπλ:
α)
Σελ επαλάγλσζηε θαη θαζαξή γξαθή φινπ ηνπ Φ.Α.
β)
Σελ ζαθή θαη νξζή απφδνζε θάζε ζπκβάληνο.
γ)
Σελ ιεπηνκεξή αλαγξαθή θάζε ιεθηηθήο χβξεο, πξάμεο βίαο θαη
θάζε Πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο.
Σα αλσηέξσ ζα ηεξνχληαη απζηεξφηαηα κε επζχλε ηνπ Γηαηηεηή ηνπ
αγψλα θαη θάζε παξαβίαζε ζα επηθέξεη ηελ παξαπνκπή ηνπ Γηαηηεηή ζηα
Πεηζαξρηθά Όξγαλα κε επζχλε ηνπ αξρηδηαηηεηή.
14.
Ο Γηαηηεηήο καδί κε ηνλ Παξαηεξεηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα
ζα ειέγρνπλ ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΑΠ
λα παξεπξίζθνληαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν (ζηνπο πάγθνπο ησλ νκάδσλ).
15.
Η θαηά πεξίπησζε, δηνξγαλψηξηα δελ έρεη ππνρξέσζε λα
αλαθνηλψζεη ζηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο, ηνπο δηαηηεηέο θαη βνεζνχο δηαηηεηέο
πνπ θάζε θνξά νξίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν γηα λα δηεπζχλνπλ ηνπο
αγψλεο.
Γηαηηεηέο επίζεκα αμηνινγεκέλνη γηα ηε δηεχζπλζε αγψλσλ
Δζληθψλ
πξσηαζιεκάησλ
δηεπζχλνπλ,
ππνρξεσηηθά,
θαη
αγψλεο
πξσηαζιεκάησλ επζχλεο ησλ Δ.Π..
ΑΡΘΡΟ 15ν:
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ ΑΓΧΝΑ
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 13 ηνπ Κ.Α.Π.
Δηδηθφηεξα:
1.
Γηα θάζε αγψλα ε Δ.Π.. Φσθίδαο δχλαηαη λα νξίδεη Παξαηεξεηή
Αγψλα θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.
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Σα θαζήθνληα, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ρψξνη επζχλεο ηνπ, θαζνξίδνληαη
απφ ην άξζξν 13 ηνπ Κ.Α.Π. (Παξαηεξεηήο αγψλα) θαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
Παξαηεξεηψλ Αγψλσλ Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ & Κππέιινπ.
2.
Μέζα ζηνλ ρψξν πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή
πεξίθξαμε, ν παξαηεξεηήο επηηξέπεη, βάζεη θαηαζηάζεσλ λα εηζέξρνληαη θαη
λα παξακέλνπλ, εθ’ φζνλ επηδείμνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο (αζηπλνκηθή ή
επαγγεικαηηθή) κφλν ηα εμήο πξφζσπα:
α.
Ο γηαηξφο ηνπ αγψλα θη έλαο γηαηξφο θάζε νκάδαο
β.
Έλαο εθπξφζσπνο ηεο θάζε νκάδαο
γ.
Ο θπζηθνζεξαπεπηήο ηεο θάζε νκάδαο
δ.
Ο πξνπνλεηήο θάζε νκάδαο θαη ν ηπρφλ βνεζφο ηνπ.
ε.
Γχν ηξαπκαηηνθνξείο, εθφζνλ ππάξρεη θνξείν.
Η ΔΠ Φσθίδαο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΑΠ θαη ηνπ Καλνληζκνχ
Παξαηεξεηψλ Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ & Κππέιινπ εθδίδεη
δηαπηζηεχζεηο εηζφδνπ , πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνχ, γηα φιε
ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ζηα αλσηέξσ πξφζσπα θαη ππνρξεσηηθά ζηνλ
ππεχζπλν ησλ αγψλσλ θάζε ζσκαηείνπ.
Δηδάιισο δελ ζα ηνπο επηηξέπεηαη ε είζνδνο.
ε πεξίπησζε αξλήζεσο εμφδνπ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ν Γηαηηεηήο
δελ μεθηλά ηνλ αγψλα.
Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2021 – 2022 , ζα ηζρχζνπλ νη δηαπηζηεχζεηο
ηεο πξνεγνχκελεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ, πνπ ήδε έρνπλ εθδνζεί γηα ηα
αλσηέξσ πξφζσπα απφ ηελ ΔΠ Φσθίδαο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ζα
δεισζνχλ δηαθνξεηηθά πξφζσπα απφ ηα ζσκαηεία.
ζη.
Σα Μ.Μ.Δ. θαηφπηλ έγγξαθεο άδεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο Δ.Π.. Φσθίδαο.
3.
Οη δηαγσληδφκελεο νκάδεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο
ππνδείμεηο θαη εληνιέο ηνπ παξαηεξεηή αγψλα.
4.
Μέζα ζηνπο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ ηα απνδπηήξηα
ησλ δηαηηεηψλ, ην πξναχιην, ηνπο δηαδξφκνπο ηελ θαηαπαθηή θαη ηνπο άιινπο
ζπλαθείο ρψξνπο ηνπ γεπέδνπ επηηξέπεηαη ε είζνδνο θαη ε παξακνλή κφλν
θαηά ηελ αλαγξαθή ησλ νλνκάησλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζην Φ.Α. ησλ εμήο
πξνζψπσλ:
α)
Σνπ παξαηεξεηή ηνπ αγψλα
β)
Σσλ αξρεγψλ (πνδνζθαηξηζηψλ) ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ
(άξζξν 13 ηνπ Κ.Α.Π.).
5.
Οη δηαγσληδφκελεο νκάδεο θαη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 13 ηνπ Κ.Α.Π. ήηνη θσηνγξάθνη ησλ επηζήκσλ πξαθηνξείσλ ηχπνπ θαη
κειψλ ησλ ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ ζπλεξγείσλ γηα ηελ ζρεηηθή άδεηα
απφ ηελ Δ.Π.. Φσθίδαο θαη ησλ λεαξψλ αηφκσλ γηα ηελ επαλαθνξά ηεο
κπάιαο φηαλ βγαίλεη απφ ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ παηρληδηνχ νθείινπλ λα
ζπκκνξθψλνληαη ζηηο ππνδείμεηο θαη ζηηο εληνιέο ηνπ παξαηεξεηή.
Καηά ησλ νκάδσλ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
εληνιέο ηνπ παξαηεξεηή αγψλα, επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο εθαηφ
(100) επξψ.
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ΑΡΘΡΟ 16ν:
ΦΤΛΛΟ ΑΓΧΝΑ
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 15 ηνπ Κ.Α.Π. .
Σν θχιιν αγψλα πξέπεη λα έρεη ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν
15 ηνπ Κ.Α.Π.
2.
Οη αξρεγνί ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
ππνγξάθνπλ ζην θχιιν αγψλα ηφζν γηα ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ ηνπο φζν θαη
γηα ην απνηέιεζκα ηνπ αγψλα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ δηαηηεηή.
Ιδηαίηεξα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ αξρεγψλ λα ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα
ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθεη ν Γηαηηεηήο (ζπλζέζεηο, αξηζκνί θαλέισλ,
παξαηεξήζεηο, θιπ) γηαηί ηπρφλ παξάιεςε ή εζθαικέλε αλαγξαθή δελ κπνξεί
λα αλαγλσξηζζεί εθ ησλ πζηέξσλ .
Πέξαλ φκσο ησλ αλσηέξσ θαη φπνπ θξηζεί αλαγθαίν, ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΚΑΠ.
Η άξλεζε ησλ αξρεγψλ λα ππνγξάςνπλ ην Φ.Α. επηζχξεη πνηλή κηαο (1)
αγσληζηηθήο ζε βάξνο ηνπο (άξζξν 10 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα).
Οη αξρεγνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνγξάςνπλ κε επηθχιαμε ζην Φ.Α. κε ηελ
ππνρξέσζε λα αηηηνινγήζνπλ ζην θχιιν αγψλα (πεξηιεπηηθά) ηελ επηθχιαμή
ηνπο.
Οη πνδνζθαηξηζηέο ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί πνπ γξάθνληαη ζην θχιιν
ηνπ αγψλα πξέπεη λα θνξάλε ηελ αζιεηηθή ηνπο πεξηβνιή φηαλ βξίζθνληαη
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.
1.

ΑΡΘΡΟ 17ν:
ΓΔΛΣΙΑ
–
ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΙΑ ΑΘΛΗΣΗ –
ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΧΝ Δ ΑΓΧΝΔ –
ΔΙΓΙΚΔ
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΦΤΙΚΧΝ
ΠΡΟΧΠΧΝ
ΧΜΑΣΔΙΑ.

Δ

Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 18 ηνπ Κ.Α.Π. .
1.
Οη νκάδεο ζε φινπο ηνπο αγψλεο ππνρξενχληαη λα έρνπλ καδί ηνπο
θαη λα παξαδίδνπλ ζην δηαηηεηή βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Α.Π.
α)
Σα δειηία αηνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιψλ πνδνζθαηξηζηψλ
ηνπο.
β)
Σηο θάξηεο πγείαο ησλ (αγσληδφκελσλ) πνδνζθαηξηζηψλ ελ ηζρχ. Η
θάξηα πγείαο ελφο πνδνζθαηξηζηή ζα αλαγξάθεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ
πνδνζθαηξηζηή, ζα θέξεη ηελ απαηηνχκελε ηαηξηθή ζεψξεζε θαη ηε βεβαίσζε
φηη ν θάηνρνο απηήο είλαη απφιπηα πγηήο θαη ηθαλφο λα αγσλίδεηαη ζε αγψλεο
ηεο νκάδαο ηνπ. Η θάξηα πγείαο πνδνζθαηξηζηή ηζρχεη γηα έλα έηνο απφ ηε
ζεψξεζή ηεο, ε νπνία γίλεηαη απφ θαξδηνιφγν ή γηαηξφ κε πηζηνπνίεζε
ΔΚΑΔ , εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 9 άξζξνπ 33 ηνπ Ν.
2725/99, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 4479/17 (ΦΔΚ
94Α/2017)θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 386611/15976/1417/152/13-8-2018 θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Τθππνπξγνχ Αζιεηηζκνχ θαη πξέπεη λα
ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγψλα.
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Γηα ηε λνκφηππε ζπκκεηνρή ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζε έλαλ αγψλα αξθεί
ε πξνζθφκηζε ζην δηαηηεηή ηνπ ηεο θάξηαο πγείαο αζιεηή. Η θάξηα πγείαο
αζιεηή ελ ηζρχ απνηειεί ην κφλν απνδεηθηηθφ κέζν ζε πεξίπησζε ππνβνιήο
ελζηάζεσλ γηα ηπρφλ αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηψλ.
Η κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, απφδεημε ηεο πγείαο ησλ
πνδνζθαηξηζηψλ είλαη απαξάδεθηε.
γ)
Σν Γειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή θαη βνεζνχ πξνπνλεηή.
δ)
Σελ δηαπίζηεπζε ηνπ ππεπζχλνπ νκάδαο θαη ηπρφλ δηαπηζηεχζεηο
πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηελ ΔΠ Φσθίδαο, γηα ηα πξφζσπα πνπ πξνβιέπεη ην
άξζξν 15 ηεο Πξνθήξπμεο απηήο.
2.
Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή, ζε νπνηνδήπνηε
αγψλα ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ρσξίο ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ α) θαη β) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, ν δε δηαηηεηήο ππνρξενχηαη λα απαγνξεχζεη ηε
ζπκκεηνρή ηνπ (άξζξν 18 ηνπ Κ.Α.Π.).
Δάλ παξά ηαχηα πνδνζθαηξηζηήο κεηάζρεη ζηνλ αγψλα ε ζπκκεηνρή ηνπ
ζεσξείηαη αληηθαλνληθή, ε ππαίηηα νκάδα ζε πεξίπησζε ελζηάζεσο ή
θαηαγγειίαο πθίζηαηαη ηηο πξνβιεπφκελεο γηα ηελ πεξίπησζε θπξψζεηο, ελψ ν
δηαηηεηήο ηηκσξείηαη απφ ην Αξκφδην Γηθαηνδνηηθφ Όξγαλν κε πνηλή
απαγφξεπζεο δηεχζπλζεο αγψλσλ γηα (3) ηξεηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο (άξζξν 18
ηνπ Κ.Α.Π.)
ΑΡΘΡΟ 18ν:
ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΧΔΙ ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΧΝ Δ ΑΓΧΝΔ
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 19 ηνπ Κ.Α.Π. θαη ζε πεξίπησζε
παξάβαζεο, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
Δηδηθφηεξα:
1.
Απαγνξεχεηαη ζε νκάδα λα ρξεζηκνπνηήζεη ζε θηιηθφ αγψλα ηεο
κε νκάδα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, πνδνζθαηξηζηή πνπ αλήθεη ζηε
δχλακε άιιεο Διιεληθήο νκάδαο, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο
ηειεπηαίαο, ε νπνία πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ Δ.Π.Ο., νπσζδήπνηε πξηλ απφ
ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα απηνχ.
Η παξάβαζε απηήο ηεο δηάηαμεο, εθ’ φζνλ θαηαγγειζεί ζηε
δηνξγαλψηξηα αξρή ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 10 εκεξψλ απφ νπνηαδήπνηε
νκάδα πνπ κεηέρεη ζην νηθείν πξσηάζιεκα, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ηνπ
πξψηνπ επίζεκνπ αγψλα ηεο θαη ηελ επηβνιή ρξεκαηηθήο πνηλήο δηαθνζίσλ
(200,00) επξψ.
Αλ απηή ε παξάβαζε ζεκεησζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθείνπ
πξσηαζιήκαηνο, ηφηε ε πην πάλσ πνηλή αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηνπ
πξσηαζιήκαηνο απηνχ.
ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ε πνηλή επηβάιιεηαη απφ ην Γηθαηνδνηηθφ
Όξγαλν, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 10 εκεξψλ απφ ηελ θαηαγγειία.
2.
α)
Απαγνξεχεηαη ζε πνδνζθαηξηζηή λα αγσληζηεί εληφο
εηθνζηηεηξαψξνπ ζε δχν αγψλεο ηνπ ζσκαηείνπ πνπ αλήθεη. Ο ππνινγηζκφο
ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ αξρίδεη απφ ην ηειεπηαίν ιεπηφ ζπκκεηνρήο ηνπ
πνδνζθαηξηζηή ζηνλ πξψην αγψλα θαη πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη πξηλ ηελ
έλαξμε ηνπ δεχηεξνπ αγψλα.
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Παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηνπ δεχηεξνπ
αγψλα αλ ππνβιεζεί έλζηαζε αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, θαηά ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 23 ηνπ Κ.Α.Π., χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
β)
Απαγνξεχεηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε έλαο εξαζηηέρλεο
πνδνζθαηξηζηήο λα ιάβεη κέξνο ζε αγψλεο νπνηνπδήπνηε πξσηαζιήκαηνο ηεο
πξνθήξπμεο απηήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ππέξ δχν
δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ.
Παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο, εθηφο απφ ηελ απψιεηα ηνπ αγψλα αλ
ππνβιεζεί έλζηαζε αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή
πνηλήο απνθιεηζκνχ δχν εηψλ ζηνλ πνδνζθαηξηζηή.
Η δηάηαμε δελ αθνξά ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ λφκηκα κεηαθηλνχληαη
απφ ην έλα ζσκαηείν ζην άιιν ζσκαηείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο
πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ.
γ)
Οη εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη –
κεηεγγξάθνληαη κφλν ζε ηξία (3), ην αλψηαην, εξαζηηερληθά ζσκαηεία θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ έσο ηελ 30ε Ινπλίνπ ηνπ επφκελνπ
έηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ν πνδνζθαηξηζηήο δχλαηαη λα
αγσληζηεί, ζε επίζεκνπο αγψλεο, κφλν γηα δχν ζσκαηεία, αλεμαξηήηνπ
Οκνζπνλδίαο, Άξζξν 19 ηνπ ΚΑΠ.
Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε αγψλεο ηνπ ηξίηνπ ζσκαηείνπ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηξηψλ
επηηξεπφκελσλ εγγξαθψλ –κεηεγγξαθψλ, δελ πξνζκεηξάκε ηελ
νκάδα
πνπ αλήθεη ν πνδνζθαηξηζηήο.
3.
α)
Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ ζε αγψλεο πνπ νη
δηαγσληδφκελεο νκάδεο ζπγθξνηνχληαη απφ άλδξεο, θαζψο θαη ην αληίζηξνθν.
β)
Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νκάδα αλδξψλ πνδνζθαηξηζηή
πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 14ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
Χο ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ 14 εηψλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, γηα λα
απνθηήζνπλ ην δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε αλδξηθέο νκάδεο, λνείηαη ε
εκεξνινγηαθή ζπκπιήξσζε ησλ 14 εηψλ (απφ ηελ εκέξα ησλ γελεζιίσλ ησλ
14 εηψλ θαη κεηά), βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ΚΑΠ.
Ο δηαηηεηήο, ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, ππνρξενχηαη λα κελ επηηξέπεη
ηελ ζπκκεηνρή ηνπ, άιισο ηηκσξείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν κε πνηλή
απαγφξεπζεο δηαηηεζίαο αγψλσλ γηα ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο.
γ)
ηνπο αγψλεο ησλ ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή ε
ζπκκεηνρή ζηελ ελδεθάδα θάζε νκάδαο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα
επηά (7) πνδνζθαηξηζηψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε ειιεληθέο
εζληθέο νκάδεο.
Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φχιιν Αγψλα θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ
αγψλα κέρξη ηεζζάξσλ (4) πνδνζθαηξηζηψλ πνπ δελ δηθαηνχληαη λα
αγσλίδνληαη ζε ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο.
Η αλαγξαθφκελε έλαξμε θαη ιήμε ζηα δειηία αζιεηηθήο ηδηφηεηαο ησλ
αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ, πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο
αγψλεο, αιιηψο ε ζπκκεηνρή είλαη αληηθαλνληθή.
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Η παξάβαζε ησλ απαγνξεχζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ,
ηεο παξαγξάθνπ απηήο ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη ζε πεξίπησζε
έλζηαζεο ε ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη κε απψιεηα ηνπ αγψλα θαη κε ρξεκαηηθή
πνηλή πελήληα (50) επξψ.
Ο αγψλαο θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο κε βαζκνχο ηξεηο
(3) θαη ηέξκαηα 3-0,εθηφο εάλ ην απνηέιεζκα επλνεί ηελ αληίπαιε νκάδα.

Ο έιεγρνο αλήθεη ζηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη
λα απαγνξεχεη ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηψλ γηα φιεο ηηο εηδηθέο
πεξηπηψζεηο απαγφξεπζεο ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ή
πιεκκεινχο ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή ηφηε απηφο ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή
ηνπ κε νξηζκνχ ηνπ ζε αγψλεο γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, βάζεη ηνπ
άξζξνπ 19 ηνπ ΚΑΠ.
4.
α)
Γηαηηεηέο ελ ελεξγεία ή κε, εγγεγξακκέλνη ζε ζπλδέζκνπο,
δελ έρνπλ δηθαίσκα λα κεηέρνπλ ζαλ πνδνζθαηξηζηέο ζε αγψλεο, ηπρφλ δε
ζπκκεηνρή ηνπο είλαη αληηθαλνληθή (άξζξν 19 ηνπ ΚΑΠ) κε ηηο πξνβιεπφκελεο
απφ ηνλ Κ.Α.Π. θπξψζεηο ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ζρεηηθήο έλζηαζεο.
β)
Γηπισκαηνχρνη πξνπνλεηέο, πνπ έιαβαλ ηαπηφηεηα πξνπνλεηή
απφ ηελ Δ.Π.Ο. θαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ή θαηά ηελ
δηάξθεηα απηήο ζπκβιήζεθαλ κε ζσκαηεία θαη έιαβαλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο
Πξνπνλεηή απφ ηελ ΔΠΟ ή απφ ηελ ΔΠ Φσθίδαο, δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα
κεηέρνπλ σο πνδνζθαηξηζηέο ζε επίζεκνπο αγψλεο (άξζξν 19 ηνπ ΚΑΠ).
Σπρφλ ζπκκεηνρή ηνπο απνηειεί αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή, εθαξκνδφκελεο ηεο
δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Α.Π..
γ)
Γελ κπνξεί λα αλαθιεζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ δηπισκαηνχρνπ
πξνπνλεηή, πνπ έιαβε θαηά ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο β, χζηεξα
απφ αίηεζή ηνπ ή αίηεζε ηεο νκάδαο κε ηελ νπνία έρεη ζπκβιεζεί ζηελ ίδηα
αγσληζηηθή πεξίνδν, γηα λα κεηέρεη σο πνδνζθαηξηζηήο ζε αγψλεο (άξζξν 19,
ηνπ ΚΑΠ).
5.
Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο θαη ε
ζπκκεηνρή ζηνλ αγψλα θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηηκσξεζεί κε
νπνηαδήπνηε άιιε ηδηφηεηα (εθφξνπ, πξνπνλεηή, θπζηθνζεξαπεπηή θ.ι.π.).
Σπρφλ ζπκκεηνρή είλαη αληηθαλνληθή θαη ζε πεξίπησζε έλζηαζεο εθαξκφδεηαη
ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Α.Π..
6.
Απαγνξεχεηαη ζε πνδνζθαηξηζηή εξαζηηερληθνχ ζσκαηείνπ λα
αγσληζηεί ζηελ νκάδα ηνπ γηα κηα αγσληζηηθή εθ’ φζνλ θιήζεθε ζε εθδήισζε
θνηλσληθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ δηνξγαλψηξηα θαη δελ πξνζήιζε
αδηθαηνιφγεηα. ε πεξίπησζε πνπ ζα αγσληζηεί ε ζπκκεηνρή ζεσξείηαη
αληηθαλνληθή.
7.
Απαγνξεχεηαη ζε πνδνζθαηξηζηή εξαζηηερληθνχ ζσκαηείνπ λα
αγσληζηεί ζηελ νκάδα ηνπ απφ δχν (2) έσο ηέζζεξηο (4) αγσληζηηθέο, εθ’ φζνλ
θιήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζε αγψλεο ησλ Μηθηψλ Οκάδσλ ηεο Δ.Π..
Φσθίδαο θαη δελ πξνζήιζε αδηθαηνιφγεηα, Άξζξν 31 ηνπ ΚΑΠ.
ε πεξίπησζε πνπ αγσληζηεί κε ην ζσκαηείν ηνπ, ηφηε ε
ζπκκεηνρή ζεσξείηαη Αληηθαλνληθή.
Γηθαηνινγεκέλε αδπλακία λα αγσληζηεί, ζεσξείηαη κφλν φηαλ
ππνρξεσηηθά πξνζθνκίζεη ζηελ Δ.Π.. Φσθίδαο, Ιαηξηθή γλσκάηεπζε .
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ΑΡΘΡΟ 19ν:
ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΝΣΑΔΧΝ
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 23 ηνπ Κ.Α.Π. θαη ζε πεξίπησζε
παξάβαζεο, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
Δηδηθφηεξα:
1.
Ελζηάζεηο επηηξέπεηαη λα ππνβάιινληαη κόλν από ηηο
δηαγωληδόκελεο νκάδεο ζηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο, γηα ηνπο παξαθάηω
απνθιεηζηηθά ιόγνπο:
α)
Γηα αληηθαλνληθφηεηα ηνπ γεπέδνπ (κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ).
β)
Γηα παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ δηαηηεηψλ ή βνεζψλ δηαηηεηψλ ή ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ νξηζζέλησλ.
γ)
Γηα αληηθαλνληθή δηαθνπή αγψλα, πνπ νθείιεηαη ζε αλαηηηνιφγεηε
θαη αληίζεηε κε ηνπο Καλνληζκνχο απφθαζε ηνπ δηαηηεηή.
δ)
Γηα εζθαικέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή δηαηάμεσλ απφ ην δηαηηεηή
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ νκάδσλ, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.
ε)
Γηα αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή πνπ, ππνρξεσηηθά,
πξέπεη λα θαηνλνκάδεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη
ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε έλζηαζε. Η έλζηαζε απηή
κπνξεί λα ζηξέθεηαη θαηά νπνηνπδήπνηε πνδνζθαηξηζηή -ηαθηηθνχ ή
αλαπιεξσκαηηθνχ-ν νπνίνο αγσλίζηεθε, απφ ηνπο αλαγξαθφκελνπο ζην Φ.Α.
ζη)
Γηα πιαζηνπξνζσπία πνδνζθαηξηζηή, πνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά
λα θαηνλνκάδεηαη. Η έλζηαζε απηή κπνξεί λα ζηξέθεηαη θαηά ελφο,
πεξηζζνηέξσλ ή θαη φισλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ αγσλίζηεθαλ, πνπ ζα
πξέπεη λα θαηνλνκάδνληαη.
Δηδηθά θαη κφλν γηα ηηο ελζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο (ζη.)
θαηαηίζεηαη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ππνρξεσηηθά, μερσξηζηφ παξάβνιν γηα
θάζε έλα πξφζσπν ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη θάζε κηα απφ ηηο ελζηάζεηο,
ηηο νπνίεο θαιείηαη λα εμεηάζεη ην δηθαζηηθφ φξγαλν ηεο δηνξγαλψηξηαο.
δ)
Γηα παξάιεηςε παξνπζίαο ηαηξνχ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα.
ε)
Καηά ηνπ θχξνπο ηνπ αγψλα ν νπνίνο ηειέζηεθε κε λφκηκα θαη θαηά
παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ Κ.Α.Π. ή εγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο, ζηελ νπνία
δηάηαμε, φκσο, ζα πξέπεη ξεηά λα αλαθέξεηαη σο θχξσζε φηη ελδερφκελε
παξάβαζε ηεο ζπληζηά αληηθαλνληθή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα θαη ρνξεγεί ηελ
δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο ελζηάζεσο.
2. α) ηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα, θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ δηαηηεηή
ζηελ νηθεία ζηήιε ζην Φ.Α. νη ελζηάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α', β', ζη' θαη ε' (φηαλ
αθνξά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή πνπ πνδνζθαηξηζηή πνπ αγσλίζηεθε, σο
αλαπιεξσκαηηθφο, ρσξίο λα έρεη αλαγξαθεί ζην Φ.Α. πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ
αγψλα, πνδνζθαηξηζηή πνπ μαλαζπκκεηείρε ζε αγψλα ελψ είρε αληηθαηαζηαζεί
ή απνβιεζεί απφ απηφλ ή εάλ ε νκάδα αγσληζηεί γηα θάπνην δηάζηεκα κε
πνδνζθαηξηζηή παξαπάλσ) ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνχ ηνπ άξζξνπ, απφ ηνπο
αξρεγνχο ησλ νκάδσλ πνπ ελίζηαληαη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.

Οη ελζηάζεηο απηέο ππνβάιινληαη πξνο απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ,
σο πξνο ην ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ αγψλα, ζην δηαηηεηή κε ζεκείσκα, πνπ
πεξηγξάθεη ηνπο ιφγνπο ηεο έλζηαζεο, κε ππνγξαθή ηνπ αξρεγνχ ηεο
εληζηάκελεο νκάδαο.
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Σν ζεκείσκα απηφ ππνβάιιεηαη εηο δηπινχλ, κε ηελ δηαδηθαζία ηεο
ακέζσο επφκελεο παξαγξάθνπ.

Δηδηθφηεξα γηα ηελ έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο πνδνζθαηξηζηή, ε
νπνία ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
Η έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο πνδνζθαηξηζηή, θαηαρσξείηαη ζην Φ.Α.
θαη Τπνβάιιεηαη κέρξη ην θιείζηκν ηνπ Φ.Α. (κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγψλα) θαη κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δηαηηεηήο ζα έρεη εηδνπνηεζεί ζρεηηθά - κέζα ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν- απφ ηνλ αξρεγφ ηεο εληζηάκελεο νκάδαο κέρξη ηε ιήμε ηεο
δηάξθεηαο ηνπ αγψλα θαη ηεο ηπρφλ παξάηαζήο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν
δηαηηεηήο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δψζεη εληνιή ζηνλ πνδνζθαηξηζηή (ή ζηνπο
πνδνζθαηξηζηέο) θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε έλζηαζε, λα κε θχγεη απφ ην
γήπεδν, κέρξηο φηνπ ζπγθεληξψζεη θαη θαηαρσξήζεη ζην Φ.Α. ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία πνπ ζα βνεζήζνπλ ην αξκφδην φξγαλν ζηελ εθδίθαζε ηεο έλζηαζεο
(ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ρξψκα καιιηψλ θαη καηηψλ,
άιια εκθαλή ζεκεία, δείγκα ππνγξαθήο θ.ιπ.).
Πεξαηηέξσ ζηελ ππνβνιή κίαο έλζηαζεο πιαζηνπξνζσπίαο ηζρχνπλ ηα
εμήο:
α)ν δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δεηήζεη θαη λα θξαηήζεη ηελ θάξηα
πγείαο θαη ηα δειηία αζιεηηθήο ηδηφηεηαο ησλ αγσληδνκέλσλ πνδνζθαηξηζηψλ
θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε έλζηαζε θαη λα ηα παξαδψζεη ζηε δηνξγαλψηξηα
καδί κε ην Φ.Α.
β)
Σα πξναλαθεξφκελα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε
αληηθαηάζηαζεο, απνρψξεζεο ή απνβνιήο πνδνζθαηξηζηή, εθ’ φζνλ ε
έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο πνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ έγηλε πξηλ ή θαηά ηελ
αληηθαηάζηαζε, απνρψξεζε ή απνβνιή ηνπ.
γ)
Η άξλεζε ηνπ πνδνζθαηξηζηή λα ζπκκνξθσζεί ζηελ παξαπάλσ
εληνιή ηνπ δηαηηεηή -ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα ζεκεηψζεη ζηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ ζην Φ.Α. - ζεσξείηαη σο νκνινγία ηνπ ηδίνπ θαη ηεο νκάδαο
ηνπ γηα ηε δηάπξαμε ηνπ παξαπηψκαηνο.
δ)
Η έλζηαζε ηεο πιαζηνπξνζσπίαο ππνβάιιεηαη πξνο απνθπγή
θαζπζηεξήζεσλ, σο πξνο ην ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ αγψλα, ζην δηαηηεηή
κε ζεκείσκα, πνπ πεξηγξάθεη ηνπο ιφγνπο ηεο έλζηαζεο, κε ππνγξαθή ηνπ
αξρεγνχ ηεο εληζηάκελεο νκάδαο. Σν ζεκείσκα απηφ ππνβάιιεηαη εηο δηπινχλ,
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αξρεγφ ηεο αληίπαιεο νκάδαο, αληίγξαθν δε απηνχ
παξαιακβάλεη ή αληίπαιε νκάδα.
Ο δηαηηεηήο θαηά ηελ θξίζε ηνπ εθ’ φζνλ δελ θαζπζηεξεί ε έλαξμε ηνπ
αγψλα θαηά ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν επηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην Φ.Α.
δηαθνξεηηθά είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ θαηαρψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ εκηρξφλνπ ή θαη κεηά ην ηέινο ηνπ αγψλα.
3.
Γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ θαηαρωξνύληαη ζην Φ.Α. θαηαηίζεηαη από ηελ
εληζηάκελε νκάδα, επί πνηλή απαξαδέθηνπ – κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο
απφ ηελ εκέξα πνπ έγηλε ν αγψλαο, ε νπνία δελ ππνινγίδεηαη, ην αλάινγν
ρξεκαηηθό παξάβνιν.
Γηα θάζε έλζηαζε, ην ρξεκαηηθφ παξάβνιν θαζνξίδεηαη ζε δηαθφζηα (200)
επξψ
θαη θαηαηίζεηαη ζην ηακείν ηεο Δ.Π.. Φσθίδαο ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ έγηλε ν αγψλαο, ε
νπνία δελ ππνινγίδεηαη .
ηηο εξαζηηερληθέο θαηεγνξίεο, ζε πεξίπησζε κε θαηάζεζήο ηνπ θαη κφλν
γηα ηηο πεξηπηψζεηο α' θαη ζη' ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηαηίζεηαη απφ
ηε δηνξγαλψηξηα ε νπνία κε κέξηκλά ηεο, ην εηζπξάηηεη απφ ηελ ππφρξεε
νκάδα.
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ηελ έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο απαηηείηαη μερσξηζηφ παξάβνιν γηα
θάζε πνδνζθαηξηζηή θαηά ηνπ νπνίνπ απηή ζηξέθεηαη.
ε πεξίπησζε δε, πνπ γίλεη δεθηή, επηζηξέθεηαη ζην εληζηάκελν ζσκαηείν
κφλνλ ην/ηα παξάβνιν/α γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ησλ νπνίσλ δηαπηζηψζεθε ε
πιαζηνπξνζσπία.
ηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ελζηάζεηο
θαηαρσξνχληαη ζην Φ.Α., ν δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα γξάςεη ηηο ζρεηηθέο
κε ην αληηθείκελν ηεο έλζηαζεο παξαηεξήζεηο ηνπ ζην Φ.Α., ακέζσο κεηά ηε
ιήμε ηνπ αγψλα θαη πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ. Παξάβαζε ησλ δηαηηεηψλ γηα
ηελ ππνρξέσζε ηεο παξνχζεο θαη ηεο παξαγξάθνπ 2δ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ
ζπλεπάγεηαη ηελ παξαπνκπή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο (Δ.Γ.) κε
ππνρξεσηηθή πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κελφο.
4.
Δλζηάζεηο πνπ δελ θαηαρσξνχληαη ζην Φ.Α.
Γηα ηηο ινηπέο ελζηάζεηο πνπ δελ θαηαρσξνχληαη ζην Φ.Α. ηφζν ζηα
επαγγεικαηηθά φζν θαη ζηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα ηζρχνπλ ηα εμήο:
α)
Τπνβάιινληαη ζηε δηνξγαλψηξηα, κε ππφκλεκα ζην νπνίν ζα
αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα νη ιφγνη ππνβνιήο ηνπο, κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο
εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ έγηλε ν αγψλαο, ε νπνία δελ ππνινγίδεηαη.
β) Σν ππφκλεκα είηε θαηαηίζεηαη ζην πξσηφθνιιν ηεο δηνξγαλψηξηαο, είηε
απνζηέιιεηαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) επί
πνηλή απαξαδέθηνπ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη παξάιιεια
απνζηέιιεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε απνδεηθηηθφ
επίδνζεο, πνπ θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο δηνξγαλψηξηαο.
γ)
Οη ελζηάζεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη,
επί πνηλή απαξαδέθηνπ, απφ ην νξηζζέλ ρξεκαηηθφ παξάβνιν ησλ δηαθνζίσλ
(200) επξψ, ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο δηνξγαλψηξηαο θαη
απνζηέιιεηαη ζε απηήλ κε ηνλ απηφ σο άλσ ηξφπν θαη εληφο ησλ ίδησλ
πξνζεζκηψλ.
Η κε θαηάζεζε ηνπ παξαβφινπ ή ε θαηάζεζε απηνχ εθπξφζεζκα ή
ειιηπνχο θαζηζηά απαξάδεθηε ηελ ζπδήηεζε ηεο έλζηαζεο.
δ)
Ο δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεη -εθ’ φζνλ πξνζθιεζεί
γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηε δηνξγαλψηξηα ηνπ αγψλα ή ην πεηζαξρηθφ φξγαλν ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ κε έθζεζή ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ έλζηαζε, κέζα ζε 48 ψξεο
απφ ηελ πξφζθιεζή ηνπ. Αλ ν δηαηηεηήο δελ ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή έθζεζε, κέζα
ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, ηηκσξείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν κε απνθιεηζκφ
απφ έμη (6) κήλεο κέρξη έλα (1) ρξφλν.
ε)
Η ζπδήηεζε ησλ ελζηάζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηα
εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα είλαη ππνρξεσηηθή, ηπρφλ δε παξαίηεζε ηεο
εληζηάκελεο νκάδαο είλαη αλίζρπξε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
5.

Καηαγγειία

Καηαγγειία απφ ηξίηε νκάδα επηηξέπεηαη λα δηαηππσζεί απνθιεηζηηθά γηα
αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε αγώλα κέζα ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ έγηλε ν αγψλαο, ε
νπνία δελ ππνινγίδεηαη, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ε θαηαγγέιινπζα
νκάδα έρεη άκεζν έλλνκν ζπκθέξνλ θαηά ην ρξφλν άζθεζεο ηεο θαηαγγειίαο, ην
νπνίν πεξηνξηζηηθά πξνζδηνξίδεηαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα
ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ κεηέρεη θαη έρεη ζρέζε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα
θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη ε θαηαγγειία.
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Η θαηαγγειία θαη ην ρξεκαηηθφ παξάβνιν ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξψ,
θαηαηίζεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζηε δηνξγαλψηξηα κε ηνλ απηφ σο άλσ ηξφπν θαη
θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ αθξηβψο ηα ίδηα κε ηηο ελζηάζεηο σο πξνο ηηο
πξνυπνζέζεηο παξαδεθηνχ απηήο.
6.
Πνηλέο
α)
ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη δεθηή έλζηαζε ή θαηαγγειία γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο πνδνζθαηξηζηή ή/θαη γηα
παξάβαζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ησλ ινηπψλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο.,
ιφγσ ππαηηηφηεηαο κηαο νκάδαο, ε ππαίηηα νκάδα ράλεη ηνλ αγψλα κε ηέξκαηα 03 εθηφο αλ ην απνηέιεζκα επλνεί ηελ αληίπαιε νκάδα, ηεο αθαηξνχληαη ηξεηο (-3)
βαζκνί απφ ηνλ πίλαθα ηνπ ηξέρνληνο πξσηαζιήκαηνο θαη ηεο επηβάιιεηαη
ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα (50) επξψ.
β)
Εθ' όζνλ γίλεηαη δεθηή έλζηαζε πιαζηνπξνζωπίαο πέξαλ ηωλ
πνηλώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ αθαηξνύληαη από ηελ ππαίηηα νκάδα
επηπιένλ επηά (7) βαζκνί - ζύλνιν δέθα (10) -από ηνλ βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ
πξωηαζιήκαηνο θαη ηεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή πεληαθνζίωλ (500) επξώ.
Ο αλαγξαθφκελνο ζην Φ.Α. εθπξφζσπνο ηεο ππαίηηαο νκάδαο, πνπ
ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο νκάδαο ηηκσξείηαη κε πνηλή
απαγφξεπζεο εηζφδνπ ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο γηα δχν (2) έηε, ε νπνία
αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα. Ο
παξαβάηεο πνδνζθαηξηζηήο εθ’ φζνλ δηαπηζησζεί ε ηαπηφηεηά ηνπ, ηηκσξείηαη
κε απνθιεηζκφ δχν (2) εηψλ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κε δηαγξαθή απφ ηα
κεηξψα πνδνζθαηξηζηψλ ηεο Δ.Π.Ο. ηνλ πξνπνλεηή επηβάιιεηαη πνηλή
απαγφξεπζεο εηζφδνπ ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο γηα δχν (2)ηνπιάρηζηνλ έηε,
εθηφο αλ απνδεδεηγκέλα έθαλε ζρεηηθή θαηαγγειία ζην δηαηηεηή πνπ
αλαγξάθεθε ζην Φ.Α.
γ)
Η νκάδα πνπ, κέζα ζηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν γίλεηαη
ππφηξνπνο πιαζηνπξνζσπίαο πνδνζθαηξηζηή, ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο
θαηψηεξε θαηεγνξία πξσηαζιήκαηνο, αλ πξφθεηηαη γηα ΠΑΔ, ελψ αλ είλαη
ζσκαηείν απνθιείεηαη ησλ πεξαηηέξσ αγψλσλ πξσηαζιήκαηνο, ππνβηβάδεηαη
ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία θαη αλ δελ ππάξρεη, δελ δηθαηνχηαη
ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα ηεο ακέζσο επφκελεο πεξηφδνπ.
δ)
ε πεξίπησζε πνπ γίλεη δεθηή έλζηαζε αληηθαλνληθήο δηαθνπήο
ηνπ αγψλα, ν αγψλαο επαλνξίδεηαη θαη ζπλερίδεηαη απφ ην ζεκείν πνπ είρε
δηαθνπεί.
ΑΡΘΡΟ 20ν:
ΠΟΙΝΔ Δ ΒΑΡΟ
ΦΙΛΑΘΛΧΝ Κ.Λ.Π.

ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΧΝ – ΧΜΑΣΔΙΧΝ

–

ΜΔΛΧΝ

–

ΓΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ
ε θάζε πεξίπησζε νπνηαδήπνηε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε άξζξνπ ηνπ
Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα κπνξεί λα επηζχξεη ρξεκαηηθή πνηλή απφ πελήληα (50)
έσο θαη ην πνζφ ησλ νθηαθνζίσλ (800) επξψ.
Καζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο.
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1.
Η θαηαβνιή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε ζε (ζσκαηείαπαξάγνληεο-πξνπνλεηέο-πνδνζθαηξηζηέο-θηιάζινπο) γίλεηαη κέζα ζε ηξηάληα
(30) εκέξεο.
2.
Οη ηξηάληα εκέξεο εθθηλνχλ απφ ηελ επφκελε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο
απφθαζεο ( άξζξν 23 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα) .
ΑΡΘΡΟ 21Ο:
ΣΡΟΠΟ ΣΔΛΔΗ ΑΓΧΝΧΝ –
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΓΧΝ ΠΡΟΒΙΒΑΜΟ – ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ

Οη νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ θαη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ζα
αγσληζηνχλ ζε έλαλ φκηιν .

Σα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία ζα αγσληζηνχλ, κεηά απφ θιήξσζε,
ζε δηπινχο αγψλεο (α΄ & β΄ γχξνπ) θαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο νκάδσλ,
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π., έηζη νξηζηηθνπνηείηαη ε
θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζηνλ Σειηθφ Βαζκνινγηθφ πίλαθα ηεο θαηεγνξίαο απηήο.

Μεηά ην πέξαο φισλ ησλ αγσληζηηθψλ ζπληάζζεηαη Σειηθφο
Βαζκνινγηθφο Πίλαθαο, φπνπ νη νκάδεο θαηαηάζζνληαη θαηά ζεηξά κε θξηηήξην
ην ζχλνιν ησλ βαζκψλ πνπ ζπγθέληξσζε ε θαζεκηά.

ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ ελ ιφγσ βαζκνινγηθφ πίλαθα
πξνθχπηεη ηζνβάζκεζε νκάδσλ γηα ηηο αλσηέξσ ζέζεηο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο
ηνπ Άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π.

Δθφζνλ ππάξρεη βαζκνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν
πξψησλ ηνπ ηειηθνχ Βαζκνινγηθνχ πίλαθα θάησ ησλ πέληε (5)
βαζκψλ, ζα δηεμαρζνχλ Αγψλεο κπαξάδ γηα ηελ άλνδν ηνπ
Πξσηαζιεηή .


( Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν 1νο έρεη πελήληα βαζκνχο θαη ν 2νο έρεη ζαξάληα
πέληε βαζκνχο, πξνθξίλεηαη ν 1νο θαη αλαθεξχζζεηαη Πξσηαζιεηήο.
Δάλ ν 1νο έρεη πελήληα βαζκνχο θαη ν 2νο έρεη ζαξάληα έμη , ζα δηεμαρζνχλ
αγψλεο κπαξάδ κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ησλ νκάδσλ πνπ θαηέιαβαλ ηελ 3 ε θαη
ηελ 4ε ζέζε ηνπ Βαζκνινγηθνχ πίλαθα. Οη ηέζζεξηο πξψηνη, δηαηεξψληαο ηελ
βαζκνινγία πνπ είραλ ζηελ θαηάηαμε ηνπ Σειηθνχ Βαζκνινγηθνχ πίλαθα, ζα
αγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο ζε δηπινχο αγψλεο, κεηά απφ θιήξσζε.

Η θιήξσζε ησλ κπαξάδ, ζα δηεμαρζεί καδί κε ηελ Κιήξσζε
ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο Α΄ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο.

Η πξψηε νκάδα αλαθεξχζζεηαη Πξσηαζιήηξηα .
Ο Πξνβηβαζκφο ηεο Πξσηαζιήηξηάο ζηελ Γ΄ Δζληθή, γηα ηελ επφκελε
πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2022 – 2023, ζα γίλεη βάζεη ηεο Πξνθήξπμεο ηεο Γ΄
Δζληθήο.

Οη δπν (2) ηειεπηαίεο νκάδεο ηνπ Σειηθνχ Βαζκνινγηθνχ πίλαθα
2021 – 2022 ππνβηβάδνληαη θαη ζα αγσληζηνχλ ζηελ Β΄ θαηεγνξία, εθφζνλ
ππάξμεη ηθαλφο αξηζκφο λέσλ ζσκαηείσλ πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή γηα ηελ
πεξίνδν 2022 – 2023 .
Σν ιηγφηεξν ηέζζεξα (4) ζσκαηεία ζηε Β΄ θαηεγνξία γηα ηελ πεξίνδν 2022 –
2023.
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Αλ έλα πξσηάζιεκα δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί ελ φισ ή ελ κέξεη
γηα ζπνπδαίν ιφγν ή γηα ιφγν αλσηέξαο βίαο, ην Γ.. ηεο νηθείαο
δηνξγαλψηξηαο απνθαζίδεη ηελ νξηζηηθή νιηθή ή κεξηθή δηαθνπή ηνπ θαη
ξπζκίδεη θάζε ζρεηηθφ ζέκα (ι.ρ. ζέζε πξσηαζιεηή, ππνβηβαζκφο θ.ιπ.) κε
βάζε ηα ρξεζηά αζιεηηθά ήζε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ε νηθεία απφθαζε
δελ είλαη αληίζεηε ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο FIFA, ηεο UEFA θαη
ηεο ΔΠΟ.
ΑΡΘΡΟ 22ν:
ΔΠΑΘΛΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ – ΚΤΠΔΛΛΟ ΗΘΟΤ – 1νο ΚΟΡΔΡ
α)
ηελ Πξσηαζιήηξηα Οκάδα ηεο Α΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο ζα
απνλεκεζεί Κχπειιν θαη κεηάιιηα ζε φινπο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο.
β)
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ Κππέιινπ θαη Πξσηαζιήκαηνο θαη
εθφζνλ νη ζπλζήθεο ( δηνηθεηηθέο & αγσληζηηθέο) ην επηηξέπνπλ, ζα δηεμαρζεί
αγψλαο Super Cup κεηαμχ ηεο νκάδαο πνπ θαηέθηεζε ην Πξσηάζιεκα ηεο Α΄
Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο θαη ηεο νκάδαο πνπ θαηέθηεζε ην Κχπειιν
Δξαζηηερλψλ Οκάδσλ ηεο Δ.Π.. Φσθίδαο, ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν.
ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο ζα απνλεκεζνχλ Μεηάιιηα θαη ζηελ Νηθήηξηα
Οκάδα ζα απνλεκεζεί θαη Κχπειιν. Σελ νηθνλνκηθή επηζηαζία ηνπ πην πάλσ
αγψλα ηελ έρεη ε δηνξγαλψηξηα αξρή.
γ)
Η νκάδα ηεο Α΄ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο, πνπ θαζ’ φιε ηελ
αγσληζηηθή πεξίνδν (ζπκκεηνρή ζ’ φινπο ηνπο αγψλεο), δελ ζα έρεη ηηκσξεζεί
κε πνηλή ηφζν ε νκάδα φζν θαη πνδνζθαηξηζηήο ηεο ή παξάγνληάο ηεο, ζα
δηθαηνχηαη, Κύπειιν Ήζνπο θαη ρξεκαηηθφ έπαζιν, βάζεη απφθαζεο ηνπ Γ..
ηεο Δ.Π.. Φσθίδαο.
Κχπειιν Ήζνπο κπνξεί λα δηθαηνχηαη κία ή θαη πεξηζζφηεξεο νκάδεο.
δ)
ηνλ 1ν θφξεξ ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνχ ζα απνλεκεζεί
Έπαζιν.

ε πεξίπησζε πνπ πνδνζθαηξηζηήο ή παξάγνληαο νκάδαο
βηαηνπξαγήζεη θαηά δηαηηεηή ή βνεζψλ, ν δηαηηεηήο νθείιεη λα δηαθφςεη ηνλ
αγψλα νξηζηηθά θαη ε ππαίηηα νκάδα ζα ππνζηεί ηηο ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Κ.Α.Π. πνηλέο.

Απαγνξεχεηαη βάζεη ηνπ Άξζξνπ 15 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα ηεο
ΔΠΟ ε ξίςε αληηθεηκέλσλ, βεγγαιηθψλ, θσηνβνιίδσλ θ.η.ι. ζηνλ αγσληζηηθφ ή
ζηνλ ελ γέλεη ρψξν ηνπ γεπέδνπ .
Κάζε παξάβαζε ηνπ σο άλσ άξζξνπ επηζχξεη γηα ηελ ππαίηηα νκάδα,
φηαλ ηειείηαη εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη εθαηφ (100)
επξψ θαη γηα ηνλ ελ γέλεη ρψξν ηνπ γεπέδνπ πελήληα (50) επξψ. ε θάζε
πεξίπησζε
ππνηξνπήο
νη
πξναλαθεξφκελεο
ρξεκαηηθέο
πνηλέο
δηπιαζηάδνληαη.
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ΑΡΘΡΟ 23ν:
ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΣΔΛΔΗ ΑΓΧΝΧΝ – ΣΗΡΗΗ ΣΑΞΗ
Σα γεπεδνχρα ζσκαηεία πξέπεη λα ιάβνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα
πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο πξάμεσλ πνπ δπζθεκνχλ ην άζιεκα ή δηεγείξνπλ
ην θίιαζιν θνηλφ θαη είλαη ππεχζπλα γηα θάζε αληηαζιεηηθή ελέξγεηα ησλ
πνδνζθαηξηζηψλ, ησλ κειψλ θαη ησλ νπαδψλ ηνπο.
Δπίζεο ηα γεπεδνχρα ζσκαηεία έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εθδψζνπλ
άδεηα γηα ηελ ηέιεζε ησλ αγψλσλ ζηα γήπεδα ηνπ Ννκνχ Φσθίδαο πεξηφδνπ
2021 – 2022.
Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο Άδεηαο δηεμαγσγήο αγψλσλ, απφ ηελ
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φσθίδαο, είλαη αίηεζε ηνπ ζσκαηείνπ ζπλνδεπφκελε
απφ ηελ Παξαρψξεζε θαη ηελ Καηαιιειφηεηα ησλ γεπέδσλ, είηε απφ ηνπο
Γήκνπο είηε απφ ηελ Πεξηθέξεηα, βάζεη ηνπ λένπ Νφκνπ 4479/2017 θαζψο θαη
ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηεο θαηεγνξίαο απηήο.
ΑΡΘΡΟ 24ν:
ΔΠΙΛΤΗ ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ
Γηα ηελ επίιπζε θάζε αζιεηηθήο δηαθνξάο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο
δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαηαζηαηηθψλ Δ.Π.Ο. θαη
Δ.Π.. ΦΧΚΙΓΑ θαη ησλ θαλνληζκψλ, αξκφδηα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα
ζεζκνζεηεκέλα αζιεηηθά δηθαηνδνηηθά φξγαλα.
ηα ζσκαηεία θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ηδηφηεηα κε απηά ή πνπ εκπιέθνληαη κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν θαη ηδηφηεηα ζηνλ ρψξν ηνπ πνδνζθαίξνπ ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο
ηνπο ζε πνιηηηθά δηθαζηήξηα εθαξκφδεηαη ζε βάξνο ηνπο ηα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 35 ηνπ Κ.Α.Π..
ΑΡΘΡΟ 25ν:
ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΑ ΧΜΑΣΔΙΑ
Σα ζπκκεηέρνληα ζσκαηεία, ζα ελεκεξσζνχλ απφ ηελ πκπιεξσκαηηθή
Πξνθήξπμε γηα ηελ Τπνρξεσηηθφηεηα ή κε , πξφζιεςεο δηπισκαηνχρνπ
πξνπνλεηή , γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2021 – 2022,
αθνχ
γλσκνδνηήζεη ε Σερληθή Δπηηξνπή ΔΠΟ.
Αλαιφγσο ησλ πξνζφλησλ ηνπο, νη πξνπνλεηέο ππνρξενχληαη λα
δηαζέηνπλ ηελ αληίζηνηρε ηαπηφηεηα πξνπνλεηή ηξηεηνχο δηάξθεηαο, θαηά ηα
νξηδφκελα ηνπ Καλνληζκνχ Πξνπνλεηψλ ηεο ΔΠΟ.
Γηα ηελ έθδνζε ηνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή, ηα ζσκαηεία πνπ
ζπκκεηέρνπλ θαη επηζπκνχλ λα πξνζιάβνπλ Γηπισκαηνχρν Πξνπνλεηή,
πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηελ Δ.Π.. Φσθίδαο ηα πην θάησ δηθαηνινγεηηθά, βάζεη
ηνπ ΚΑΠ θαη ησλ Καλνληζκψλ ηεο ΔΠΟ θαη ηα νπνία έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ
επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο:
α)
Αίηεζε ηνπ ζσκαηείνπ.
β)
Αληίγξαθν ηαπηφηεηαο πξνπνλεηή UEFA/Δ.Π.Ο. κε εκεξνκελία ιήμεο
31/12/2021.
γ)
Γχν έγρξσκεο θσηνγξαθίεο.
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δ)
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599 (ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο) φηη ν πξνπνλεηήο δελ εκπίπηεη ζηα θσιχκαηα πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π.Ο. θαη φηη απνδέρεηαη ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο
δηαηάμεηο
ηνπ
Καηαζηαηηθνχ
θαη
ησλ
Καλνληζκψλ
ηεο
Δ.Π.Ο.
ε)
Δπίζεκν απνδεηθηηθφ ππνβνιήο ηεο πξφζιεςεο κέζσ TAXIS θαη
αληίγξαθν
ηδησηηθνχ
ζπκθσλεηηθνχ.
ζη)
Καηαβνιή
παξαβφινπ
75,00
επξψ
ζην
ηακείν
ηεο
ΔΠ.
δ)
Τπνγεγξακκέλε θαη ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ππεχζπλε
δήισζε πξάμεο ζπλαίλεζεο. (εθφζνλ δελ έρεη απνζηαιεί)
ε πεξίπησζε πξνβηβαζκνχ ηνπο, ηα ζσκαηεία πξνζιακβάλνπλ
ππνρξεσηηθά πξνπνλεηέο θαηφρνπο δηπισκάησλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ
αλαιφγσλ πξνο ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Καλνληζκνχ Πξνπνλεηψλ ηεο ΔΠΟ.
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε δπζκελή δήισζε ή θξίζε ζε νηνδήπνηε
Μ.Μ.Δ., πξνπνλεηή ή βνεζνχ πξνπνλεηή ζε βάξνο ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαηηεζίαο
θαη ησλ νξγάλσλ ηεο, φπσο θαη εηο βάξνο ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο θαη ησλ
νξγάλσλ ηεο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο πξνεγνχκελεο δηαηάμεσο
εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. θαζψο θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ
Κψδηθα ηεο Δ.Π.Ο.
ΑΡΘΡΟ 26Ο:
Μ.Μ.Δ. – ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΑ
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 29 ηνπ Κ.Α.Π. 2020 .
Δηδηθφηεξα ζηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα, ηζρχεη:
α)
Σα ξαδηνηειενπηηθά δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα δηαδηθηπαθήο
(κέζσ ίληεξλεη) κεηάδνζεο ησλ Παλειιήλησλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ
θαη ησλ ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ επζχλεο ησλ Δ.Π.. ξπζκίδνληαη απφ ηηο
πξνθεξχμεηο ηεο νηθείαο δηνξγαλψηξηαο.
β)
Κάζε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ
παξάγξαθν 1 δηθαησκάησλ κεηαμχ ελφο ζσκαηείνπ θαη ελφο δηθαηνχρνπ θνξέα,
γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα, αλεμαξηήησο ππάξμεσο θαη χςνπο ηηκήκαηνο, ζα
πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ηελ νηθεία Έλσζε .
Απαγνξεχεηαη ε απεπζείαο (δσληαλή) κεηάδνζε θάζε αγψλα φηαλ ε
ζχκβαζε παξαρψξεζεο ησλ δηθαησκάησλ δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηε
δηνξγαλψηξηα.
γ)
Η είζνδνο ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ ζπλεξγείσλ ζηα γήπεδα γηα
απεπζείαο κεηάδνζε αγψλα, επηηξέπεηαη, κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε άδεηα ηεο
δηνξγαλψηξηαο, κφλν ζε αγψλεο γηα ηελ κεηάδνζε ησλ νπνίσλ έρεη εγθξηζεί ε
ζρεηηθή ζχκβαζε, φπνπ απηή επηβάιιεηαη.
δ)
Η Δ.Π.. Φσθίδαο θαηέρεη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα
εθκεηάιιεπζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ήρνπ, εηθφλαο θαη δεδνκέλσλ, φισλ ησλ
αγψλσλ πνδνζθαίξνπ θαη ησλ εθδειψζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία
ηεο.
ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηα γήπεδα ησλ Μ.Μ.Δ.
ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Π..
Φσθίδαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο νη νπνίνη πεξηέρνληαη ζε απηή ηελ άδεηα.
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Απαγνξεχεηαη ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.. Φσθίδαο ε
παξαρψξεζε ξαδηνηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ θαη δηαδηθηπαθψλ δηθαησκάησλ
(κέζσ ίληεξλεη) , ηφζν ηνπ Πξσηαζιήκαηνο φζν θαη ηνπ Κππέιινπ
πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ 2021 – 2022, ζε ηξίηνπο απφ Μ.Μ.Δ. πνπ έρνπλ ιάβεη
ηε ζρεηηθή άδεηα απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.. Φσθίδαο .
ΑΡΘΡΟ 27Ο:
ΓΙΑΦΗΜΙΗ
Ιζρχνπλ φζα θαζνξίδεη ην άξζξν 14 ηνπ Κ.Α.Π. .
Οκάδεο πνπ επηζπκνχλ λα δηαθεκίζνπλ πάλσ ζηηο ζηνιέο ησλ
πνδνζθαηξηζηψλ δηάθνξα πξντφληα πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο
έγθξηζεο απφ ηελ Γηνξγαλψηξηα
Γηαθήκηζε άκεζε ή έκκεζε πνπ είλαη αληίζεηα κε ηελ αζιεηηθή ηδέαο
απαγνξεχεηαη θαηά ην άξζξν 14 ηνπ Κ.Α.Π.
Σα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ηζρχνπλ θαη γηα ηελ
δηαθήκηζε ζηηο ζηνιέο ησλ δηαηηεηψλ.
ΑΡΘΡΟ 28Ο:
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΟΜΑΓΧΝ
2022 – 2023

ΣΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ Α΄

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΠΔΡΙΟΓΟΤ

Γηα ηελ πκκεηνρή ησλ νκάδσλ ζην Πξσηάζιεκα ηεο Α΄ θαηεγνξίαο, ηελ
επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν 2022 – 2023, ηα ζσκαηεία ζα ελεκεξσζνχλ απφ
ηελ πκπιεξσκαηηθή Πξνθήξπμε, κφιηο θνηλνπνηεζνχλ ε Πξνθήξπμε Γ΄
Δζληθήο Καηεγνξίαο, πεξηφδνπ 21 – 22 θαη νη απνθάζεηο ηεο Δ.Δ. ΔΠΟ .
ΑΡΘΡΟ 29Ο:
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΧΝ ΚΑΣΧ ΣΧΝ 20 ΔΣΧΝ ΣΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ Α΄
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2021 – 2022
Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2021 – 2022, είλαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ε
ζπκκεηνρή ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, δχν (2) πνδνζθαηξηζηψλ θάησ
ησλ είθνζη (20) εηψλ (γελλεζέλησλ απφ 01.01.2001 θαη κεηά) .
ε πεξίπησζε αιιαγήο ή ηξαπκαηηζκνχ, είηε ηνπ ελφο είηε θαη ησλ δχν,
αληηθαζίζηαληαη ππνρξεσηηθά , κε πνδνζθαηξηζηέο επίζεο θάησ ησλ 20 εηψλ.
ε αληίζεηε πεξίπησζε ε νκάδα ζα ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη, είηε κε
δέθα (10), είηε κε ελλέα (9) παίθηεο αληίζηνηρα. .
ε πεξίπησζε απνβνιήο ηνπ ελφο 20αξε, ε νκάδα ζπλερίδεη κε δέθα
(10) παίθηεο θαη ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά έλαο θάησ ησλ 20 εηψλ .
Αληίζηνηρα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απνβιεζεί θαη ν δεχηεξνο, ε
νκάδα ζπλερίδεη κε ελλέα
(9) παίθηεο θαη δελ ππάξρεη ππνρξεσηηθή
ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή θάησ ησλ 20 εηψλ .
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Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο, σο ρξνλνινγία γέλλεζήο ηνπο ζεσξείηαη ε 1ε Ιαλνπαξίνπ
ηνπ έηνπο γέλλεζήο ηνπο θαη ζα ηζρχεη κέρξη θαη ην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο
πεξηφδνπ ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ.
Η ζπκκεηνρή ζε αγψλα, θαηά παξάβαζε ηεο αλσηέξσ Τπνρξέσζεο ηνπ
παξφληνο, ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη ζε πεξίπησζε έλζηαζεο ε
ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη κε απψιεηα ηνπ αγψλα θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή
ηξηαθφζηα (300) επξψ, ν αγψλαο θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο κε
βαζκνχο ηξεηο (3) θαη ηέξκαηα 3-0, εθηφο εάλ ην απνηέιεζκα επλνεί ηελ
αληίπαιε νκάδα, θαη ηεο αθαηξνχληαη ηξεηο (-3) βαζκνί απφ ηνλ πίλαθα ηνπ
ηξέρνληνο πξσηαζιήκαηνο.
Όπνπ
ζηελ
παξνχζα
πξνθήξπμε
αλαθέξεηαη
«ζπκκεηνρή
πνδνζθαηξηζηή», ελλνείηαη ε αγσληζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγψλα θαη φρη
απιά ε αλαγξαθή ηνπ ζην Φ.Α.
Οκάδα πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηεο Α΄ Δξαζηηερληθήο
θαηεγνξίαο, πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ, 2021 – 2022, θαη ζα αγσληζηεί κε
πνδνζθαηξηζηέο ειηθίαο κέρξη θαη 30 εηψλ , ζα δηθαηνχηαη ρξεκαηηθφ έπαζιν
ρηιίσλ (1000,00) επξψ, σο επηβξάβεπζε, βάζεη ηεο κε αξηζ. 14/2021 απφθαζεο
ηνπ Γ ηεο ΔΠ Φσθίδαο.
Σν ρξεκαηηθφ Έπαζιν , κπνξεί λα δηθαηνχηαη κία ή θαη πεξηζζφηεξεο
νκάδεο, πνπ ζα ην κνηξαζηνχλ κεηαμχ ηνπο .
ΑΡΘΡΟ 30Ο:
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΧΝ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ
ηνπο αγψλεο ηεο Α΄ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο, πνδνζθαηξηθήο
πεξηφδνπ 2021 – 2022, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε αγψλα , έσο ηξηψλ (3)
πνδνζθαηξηζηψλ, ειηθίαο άλσ ησλ ηξηάληα νθηψ (38) εηψλ (απφ 1/1/1983 θαη
κεηά ) , βάζεη ηεο κε αξηζ. 14/2021 απφθαζεο ηνπ Γ ηεο ΔΠ Φσθίδαο σο θαη
ηνπ Άξζξνπ 37 ηνπ ΚΑΠ.
ε πεξίπησζε αιιαγήο ή ηξαπκαηηζκνχ, ελφο ή δχν ή θαη ησλ ηξηψλ,
δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε πνδνζθαηξηζηέο επίζεο άλσ ησλ 38 εηψλ.
ε πεξίπησζε απνβνιήο, ηνπ ελφο ή ησλ δχν ή θαη ησλ ηξηψλ
πνδνζθαηξηζηψλ ηεο ειηθίαο απηήο, ε νκάδα ζπλερίδεη κε δέθα ή ελλέα ή
νθηψ παίθηεο αληίζηνηρα θαη απαγνξεχεηαη ε
ζπκκεηνρή άιινπ
πνδνζθαηξηζηή ειηθίαο άλσ ησλ 38 εηψλ.
Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2022 – 2023, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε
αγψλα έσο δχν (2) πνδνζθαηξηζηψλ, ειηθίαο άλσ ησλ ηξηάληα νθηψ (38)
εηψλ, βάζεη ηεο κε αξηζ. 14/2021 απφθαζεο ηνπ Γ ηεο ΔΠ Φσθίδαο.
Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2023 – 2024, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζε
αγψλα ελφο (1) πνδνζθαηξηζηή , ειηθίαο άλσ ησλ ηξηάληα νθηψ (38) εηψλ,
βάζεη ηεο κε αξηζ. 14/2021 απφθαζεο ηνπ Γ ηεο ΔΠ Φσθίδαο.
Οη αλσηέξσ
πνδνζθαηξηζηέο κε ηνλ αξηζκεηηθφ πεξηνξηζκφ αλά
αγσληζηηθή πεξίνδν θαη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, δχλαηαη λα
ζπκκεηέρνπλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα.
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Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο
παξαγξάθνπ απηήο, σο ρξνλνινγία γέλλεζήο ηνπο ζεσξείηαη ε 1ε Ιαλνπαξίνπ
ηνπ έηνπο γέλλεζήο ηνπο θαη ζα ηζρχεη κέρξη θαη ην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο
πεξηφδνπ ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ.
Η ζπκκεηνρή ζε αγψλα, θαηά παξάβαζε ησλ απαγνξεχζεσλ φισλ ησλ
πεξηπηψζεσλ ηνπ παξφληνο, ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη ζε
πεξίπησζε έλζηαζεο ε ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη κε απψιεηα ηνπ αγψλα θαη κε
ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαθνζίσλ (300) επξψ
γηα ζσκαηείν, ν αγψλαο
θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο κε βαζκνχο ηξεηο (3) θαη ηέξκαηα 30, εθηφο εάλ ην απνηέιεζκα επλνεί ηελ αληίπαιε νκάδα, θαη ηεο αθαηξνχληαη
ηξεηο (-3) βαζκνί απφ ηνλ πίλαθα ηνπ ηξέρνληνο πξσηαζιήκαηνο.
Όπνπ
ζηελ
παξνχζα
πξνθήξπμε
αλαθέξεηαη
«ζπκκεηνρή
πνδνζθαηξηζηή», ελλνείηαη ε αγσληζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγψλα θαη φρη
απιά ε αλαγξαθή ηνπ ζην Φ.Α.
ΑΡΘΡΟ 31Ο:
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
1.
Η πξνθήξπμε απηή απνηειεί ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Δ.Π.. Φσθίδαο
ζαλ δηνξγαλψηξηαο ησλ παξαπάλσ πξσηαζιεκάησλ θαη ησλ ζσκαηείσλ πνπ
έρνπλ δειψζεη ζπκκεηνρή ζε απηά.
2.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Π.. Φσθίδαο δηαηεξεί ην απφιπην
δηθαίσκα ηεο δηεπθξίλεζεο ζε ελδερφκελε αζάθεηα ηεο πξνθήξπμεο, εθφζνλ
απηφ θξηζεί απαξαίηεην, αθφκε θαη κεηά ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ.
3.
Οκάδεο πνπ ππνβηβάδνληαη, είηε βάζεη ηεο Πξνθήξπμεο είηε βάζεη
άιιεο απφθαζεο, δελ έρνπλ δηθαίσκα πξναγσγήο ζε θακία πεξίπησζε, γηα
ηελ πεξίνδν πνπ ππνβηβάζηεθαλ.
4.
Όια ηα ζσκαηεία νθείινπλ, βάζεη ηνπ Νφκνπ 2725/99 φπσο απηφο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα θαζψο θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπο, λα
πξνβαίλνπλ ζε εθινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα γλσζηνπνηνχλ άκεζα ζηελ ΔΠ
Φσθίδαο θάζε κεηαβνιή ηνπ Γ ή θάζε κεηαβνιή ησλ κειψλ ηνπο.
5. α. Σα ζσκαηεία πνπ έρνπλ δηαθφςεη ηελ αγσληζηηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα γηα έλα έηνο θαη επηζπκνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο, νθείινπλ:
Ι)
Να πξνζθνκίζνπλ ηα είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εγγεγξακκέλα θαη
νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα κέιε ηνπο.
&
ΙΙ)
Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ Γ.. ζην νπνίν ζα θαίλεηαη ε Νφκηκε
εθινγηθή δηαδηθαζία ηνπ λένπ Γ.
β)
Σν απηφ ζα ηζρχεη θαη γηα ηα ζσκαηεία πνπ έρνπλ δηαθφςεη ηελ
αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηά θαη πέξαλ ηνπ ελφο (1) έηνπο θαη ε Γεληθή
πλέιεπζε ηεο ΔΠ Φσθίδαο δελ ηα έρεη αθφκε δηαγξάςεη.
6.
Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε ζπκκεηνρή νκάδαο ζσκαηείνπ – κέινπο
Δ.Π.. ζε ηνπξλνπά ή αγψλεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ φηαλ απηνί δηεμάγνληαη
απφ ηδησηηθφ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή δεκφζην θνξέα, ρσξίο ηελ
απαξαίηεηε πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ηεο Δ.Π.. ζηελ νπνία αλήθνπλ. Δάλ
δελ ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο ηεο ζπκκεηνρήο νκάδαο ηνπ ζσκαηείνπ
ζα επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο αθαίξεζεο ηξηψλ (3) βαζκψλ απφ ηελ νκάδα ηνπ
ζσκαηείνπ πνπ κεηέρεη ζην πξσηάζιεκα ηεο ηνπηθήο θαηεγνξίαο ή ζηε Γ ́
Δζληθή θαη εηήζηνο απνθιεηζκφο ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ζηνπο πξνπνλεηέο
πνπ έιαβαλ κέξνο, άξζξν 37 ηνπ ΚΑΠ.
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ΑΡΘΡΟ 31Ο:
ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
Η δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Α΄ Καηεγνξίαο, γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π., ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα, ησλ
Καλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηεο Πξνθήξπμεο απηήο.
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηε Πξνθήξπμε απηή, ηζρχνπλ νη Γηαηάμεηο
ησλ Καλνληζκψλ ηεο ΔΠΟ .
ΓΙΑ ΣΟ Γ..
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΘΔΟΦΑΝΗ ΑΓΓΔΛΟΤ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΓΙΟΝΤΙΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ
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