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ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ (Κ. Α.Π. )  

ΔΡ ΑΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ  

 

Πξννίκην 

Ο παξψλ Καλνληζκφο εγθξίζεθε απφ ηελ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 2 

θαη 40 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π.Ο. θαη πεξηγξάθεη ηνπο θαλφλεο δηεμαγσγήο 

πξσηαζιεκάησλ πνδνζθαίξνπ, ηηο παξαβάζεηο θαλνληζκψλ, ηηο επηβαιιφκελεο πνηλέο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Πεηζαξρηθφ Κψδηθα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δ.Π.Ο., ησλ 

Δλψζεσλ θαη ησλ Οξγάλσλ ηνπο. 

 

 Άξζξν 1 

 Οξηζκνί 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ εμήο έλλνηα: 

Μεηά ηνλ αγώλα: ν ρξφλνο κεηαμχ ηνπ ηειεπηαίνπ ζθπξίγκαηνο ηνπ δηαηηεηή θαη ηεο 

αλαρσξήζεσο ηεο νκάδνο απφ ηα φξηα ηνπ ελ γέλεη ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ.  

Πξν ηνπ αγώλα: ν ρξφλνο κεηαμχ ηεο αθίμεσο ηεο νκάδνο εγγχηαηα ζηελ πεξηκεηξηθή 

εμσηεξηθή πεξίθξαμε ή ηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν ηνπ ελ γέλεη ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ θαη ηνπ 

ζθπξίγκαηνο γηα ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα απφ ηνλ δηαηηεηή.  

Γηεζλήο αγώλαο: έλαο αγψλαο κεηαμχ δχν νκάδσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

νκνζπνλδίεο.  

Φηιηθόο αγώλαο: έλαο αγψλαο πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ κία πνδνζθαηξηθή νξγάλσζε, 

ζσκαηείν ή άιιν πξφζσπν, κεηαμχ νκάδσλ πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή 

θαη ελδερνκέλσο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζθαίξεο ιεηηνπξγίαο. Σν αγσληζηηθφ 

απνηέιεζκα ηνπ αγψλνο επεξεάδεη κφλνλ ηνλ ελ ιφγσ αγψλα ή ηελ ελ ιφγσ 

δηνξγάλσζε.  

Δπίζεκνο αγώλαο: έλαο αγψλαο πνπ δηνξγαλψλεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δ.Π.Ο. απφ 

ελψζεηο-κέιε ηεο ή απφ ηελ ίδηα.  

Αμησκαηνύρνο: κε εμαίξεζε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο, νπνηνζδήπνηε εθηειεί κία 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ην πνδφζθαηξν ζε κία ΠΑΔ ή ζσκαηείν, αλεμαξηήησο 

ηεο ηδηφηεηνο ηνπ, ηνπ είδνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο (δηνηθεηηθή, αζιεηηθή ή 

νπνηαδήπνηε άιιε) θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηνο απηήο, ηδηαηηέξσο δε, σο 

αμησκαηνχρνη λννχληαη νη κάλαηδεξ, πξνπνλεηέο θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ.  
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Αμησκαηνύρνο Αγώλα: ν δηαηηεηήο, νη βνεζνί δηαηηεηψλ, ν ηέηαξηνο δηαηηεηήο, ν 

παξαηεξεηήο ηνπ αγψλα, ν παξαηεξεηήο ηεο δηαηηεζίαο, ην πξφζσπν ην νπνίν είλαη 

επηθνξηηζκέλν κε ηελ αζθάιεηα, θαη νπνηαδήπνηε άιια πξφζσπα πνπ δηνξίδνληαη απφ 

ηελ Δ.Π.Ο. ή έλσζε-κέινο ηεο λα αλαιακβάλνπλ νξηζκέλεο επζχλεο ελ ζρέζεη κε έλαλ 

αγψλα.  

Οπδέηεξν γήπεδν: Ωο νπδέηεξν λνείηαη ην γήπεδν πνπ απέρεη, αλ είλαη δπλαηφ, ηελ 

ίδηα πεξίπνπ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε απφ ηελ έδξα ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ θαη 

νξίδεηαη απφ ηε δηνξγαλψηξηα. Πξνθεηκέλνπ γηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα ε δηνξγαλψηξηα 

έρεη ην δηθαίσκα λα νξίδεη γήπεδν κφλνλ εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο Έλσζεο. 

σκαηείν: Ννκηθφ πξφζσπν πνπ θαιιηεξγεί ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ κε νκάδα 

(εο) πνπ ζπκκεηέρεη ζε εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα θαη απνηειεί κέινο εξαζηηερληθήο 

έλσζεο. 

Π.Α.Δ.: Πνδνζθαηξηθή αλψλπκε εηαηξεία πνπ δηαηεξεί νκάδα ζε επαγγεικαηηθφ 

πξσηάζιεκα θαη είλαη κέινο επαγγεικαηηθήο έλσζεο. Όπνπ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

αλαθέξεηαη ν φξνο Π.Α.Δ. ζπκπεξηιακβάλεη ηα Σ.Α.Π. 

Σ.Α.Π.: Δηδηθφ ηκήκα εξαζηηερληθνχ ζσκαηείνπ κε νκάδα ζε επαγγεικαηηθφ 

πξσηάζιεκα. 

Γηνξγαλώηξηα: Η Δ.Π.Ο. ή έλσζε-κέινο ηεο κε αξκνδηφηεηα δηεμαγσγήο θαη 

νξγάλσζεο πξσηαζιήκαηνο (ησλ). 

Σνπηθά πξσηαζιήκαηα: Σα πξσηαζιήκαηα πνπ δηεμάγνληαη απφ εξαζηηερληθή έλσζε, 

εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο (Ννκνχ). 

Δλ γέλεη ρώξνο γεπέδνπ: Σν γήπεδν θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ νκάδα γηα ηελ ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ θαη/ή γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ. 

Κπξίσο ρώξνο γεπέδνπ: Ο αγσληζηηθφο ρψξνο κε ηελ πεξηκεηξηθή απηνχ έθηαζε, 

φπνπ ππάξρνπλ νη πάγθνη ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ πνδνζθαηξηζηψλ, νη ηερληθέο 

πεξηνρέο, νη αμησκαηνχρνη νκάδσλ θαη αγψλα εληφο ηεο εζσηεξηθήο πεξηθξάμεσο ηνπ 

ελ γέλεη ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ, πνπ έρεη πξφζβαζε πξνο ηνλ ρψξν ησλ απνδπηεξίσλ. 

Καλνληζκνί ηεο FIFA: ην Καηαζηαηηθφ, νη θαλνληζκνί, νη νδεγίεο θαη νη εγθχθιηνη ηεο 

FIFA, σο επίζεο θαη νη Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γηεζλέο 

Πνδνζθαηξηθφο πκβνχιην (IFAB). 
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Καλνληζκνί ηεο UEFA: ην Καηαζηαηηθφ, νη θαλνληζκνί, νη νδεγίεο-απνθάζεηο θαη νη 

εγθχθιηνη ηεο UEFA. 

Καλνληζκνί ηεο Δ.Π.Ο.: ην Καηαζηαηηθφ, νη θαλνληζκνί, νη νδεγίεο-απνθάζεηο θαη νη 

εγθχθιηνη ηεο Δ.Π.Ο. 

 

 Άξζξν 2 

 Έθηαζε εθαξκνγήο 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνλ Πεηζαξρηθφ Κψδηθα, 

έρνπλ εθαξκνγή: 

α) Δπί φισλ ησλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ πνδνζθαίξνπ.  

β) Δπί φισλ ησλ πνδνζθαηξηθψλ ζσκαηείσλ θαη ησλ Δλψζεψλ ηνπο, θαζψο θαη επί 

φισλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ή ζρέζε 

ζπλδένληαη καδί ηνπο. 

γ) Δπί φισλ ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία εηζέξρνληαη ζηα γήπεδα δηεμαγσγήο 

πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα πνπ έρνπλ. 

δ) Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηζρχνπλ ηφζν γηα ην αλδξηθφ φζν θαη γηα 

ην γπλαηθείν θχιν, αλεμάξηεηα κε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο. 

 

 Άξζξν 3 

 Καηεγνξίεο εξαζηηερληθώλ πξσηαζιεκάησλ – Δπνπηεία – 

 Γηνξγάλσζε πξσηαζιεκάησλ 

1. Σα πξσηαζιήκαηα πνπ δηεμάγνληαη ππνρξεσηηθά θάζε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 

είλαη ηα αθφινπζα: 

α) Σα ηνπηθά εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα Α΄, Β΄ θαη Γ΄ θαηεγνξηψλ. 

β) Σν πξσηάζιεκα Κππέιινπ Διιάδνο εξαζηηερλψλ. 

γ) Σα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα (Νέσλ - Παίδσλ) κεηαμχ ησλ κηθηψλ 

νκάδσλ ησλ Δ.Π.. Σν πξσηάζιεκα Νέσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζεσξείηαη 

σο ε αλψηαηε θαηεγνξία εξαζηηερληθνχ πξσηαζιήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνλνκίσλ θαη επεξγεηεκάησλ πξνο ηνπο 

πνδνζθαηξηζηέο. 

δ) Σν πξσηάζιεκα Γ΄ Δζληθήο εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο. 
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2. Δίλαη δπλαηή, ζε θάζε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν, ε δηεμαγσγή θαη ησλ εμήο 

πξσηαζιεκάησλ: 

α) Σσλ πξσηαζιεκάησλ γπλαηθείσλ νκάδσλ πνδνζθαίξνπ.  

β) Σσλ πξσηαζιεκάησλ ΑΛΑ (ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ 5 x 5). 

γ) Σνπ πξσηαζιήκαηνο πνδνζθαίξνπ ζηελ άκκν ηεο παξαιίαο (beach soccer). 

δ) Κάζε κνξθήο Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκήο (ησλ Δ.Π..) θαη Δξαζηηερληθψλ 

πξσηαζιεκάησλ. 

ε) Σσλ Πξσηαζιεκάησλ Τπνδνκήο ησλ εξαζηηερληθψλ ηκεκάησλ (αθαδεκίεο) 

ησλ Π.Α.Δ. πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Αδεηνδφηεζεο Οκάδσλ ηεο 

Δ.Π.Ο. - UEFA 

 

3. Όια ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

πξσηαζιήκαηα δηεμάγνληαη κε ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο Δ.Π.Ο., ε νπνία 

δχλαηαη λα αλαζέηεη ηε δηνξγάλσζή ηνπο ζηηο Δλψζεηο-Μέιε ηεο. Έλα κήλα πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ε Δ.Π.Ο. ζπληάζζεη ην εηήζην Πξφγξακκα 

Αγψλσλ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο αγψλσλ, δηεζλψλ ή 

Κππέιινπ, ην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηεξείηαη ρσξίο παξεθθιίζεηο. Οπδείο 

αγψλαο δχλαηαη λα νξηζζεί εθηφο ησλ εκεξνκεληψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην σο άλσ 

πξφγξακκα γηα θάζε δηνξγάλσζε.  

 

4. Με εηδηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαζνξίδνληαη ηα ρξνληθά φξηα έλαξμεο θαη 

ιήμεο ησλ θάζε είδνπο δηεμαγφκελσλ πξσηαζιεκάησλ.  

Ωο πξσηάζιεκα ζεσξνχληαη νη αγψλεο ησλ δηεμαγφκελσλ πξσηαζιεκάησλ θαη νη 

αγψλεο ησλ δηεμαγφκελσλ θππέιισλ 

 

5. Αξκνδηφηεηα δηεμαγσγήο πξσηαζιεκάησλ:  

Ι. 1. Η Δ.Π.Ο. δηνξγαλψλεη φια ηα Παλειιήληα Δξαζηηερληθά 

Πξσηαζιήκαηα. 

2. Σν Πξσηάζιεκα Κππέιινπ Διιάδαο Δπαγγεικαηηψλ. 

3. Σελ δεχηεξε θάζε ηνπ Κππέιινπ Διιάδνο Δξαζηηερλψλ. 

4. Σνλ αγψλα Κππέιινπ Πξσηαζιεηψλ (Super Cup). 

5. Σνλ αγψλα Δπηιέθησλ Πνδνζθαηξηζηψλ Διιήλσλ – Ξέλσλ (All Star 

Game). 
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ΙΙ. Οη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο δηνξγαλψλνπλ: 

Σα Πξσηαζιήκαηα Τπνδνκήο ησλ εξαζηηερληθψλ ηκεκάησλ ησλ Π.Α.Δ. πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Αδεηνδφηεζεο ηεο Δ.Π.Ο. - UEFA. 

ΙΙΙ. Οη εξαζηηερληθέο ελψζεηο δηνξγαλψλνπλ: 

1. Σα ηνπηθά εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα Α΄, Β΄ θαη Γ΄ θαηεγνξηψλ. 

2. Κάζε κνξθήο πξσηαζιήκαηα ππνδνκψλ. 

 

 Άξζξν 4 

 πκκεηνρή Οκάδσλ ζηα Πξσηαζιήκαηα 

1. Η ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ζηα πξσηαζιήκαηα ηνπ άξζξνπ 3, θαη ζε φινπο ηνπο 

αγψλεο ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη απφ ηηο 

πξνθεξχμεηο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηεξείηαη απηή ε ππνρξέσζε, 

επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ, θαηά πεξίπησζε, νξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ. 

Σν Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. δχλαηαη λα εμαηξεί ηεο ζπκκεηνρήο, νκάδεο ησλ Δ.Π.. κεηά 

απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπο. 

 

2. ε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ε έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ δελ 

κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ νκάδσλ, ν αξηζκφο ηνπο 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηζάξηζκεο νκάδεο απφ ηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 πεξ. α΄ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δηάηαμε ηεο παξ. 4 πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

 Άξζξν 5 

 Δθαξκνδόκελεο δηαηάμεηο 

1. Όινη νη αγψλεο πξσηαζιεκάησλ δηέπνληαη θαη δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο: 

α) ησλ "θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ" (laws of the game), ησλ απνθάζεσλ, 

εγθπθιίσλ θαη εξκελεηψλ πνπ ηζρχνπλ δηεζλψο θαη νξίδνληαη απφ ην Γηεζλέο 

Πνδνζθαηξηθφ πκβνχιην (IFAB) θαη ηε FIFA. 

β) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ησλ νηθείσλ πξνθεξχμεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ 

θαη νδεγηψλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη 
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2. α) Γηαξθνχζεο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ απαγνξεχεηαη ε ηξνπνπνίεζε 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα απηή, ηζρχεη απφ ηελ επφκελε πεξίνδν, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα 

απμνκείσζε ησλ νκάδσλ θάζε θαηεγνξίαο νπφηε ηζρχεη απφ ηελ 

κεζεπφκελε.  

β) Καη' εμαίξεζε δηαηάμεηο, νδεγίεο ηεο FIFA ή UEFA πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ηνπ 

παξφληνο κε άκεζε ηζρχ εθαξκνγήο, ηζρχνπλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπο.  

 

 Άξζξν 6 

 Αγσληζηηθή πεξίνδνο 

1. Αγσληζηηθή πεξίνδνο είλαη ην δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηειεπηαίνπ αγψλα 

ηνπ νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο. 

 

2. Η πεξίνδνο κέζα ζηελ νπνία επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή πξσηαζιεκάησλ αξρίδεη 

ηελ 1ε Απγνχζηνπ θαη ιήγεη ηελ 15ε Ινπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

 

3. ε πεξίπησζε πνπ αγψλεο πξσηαζιήκαηνο δελ ηειεηψζνπλ κέρξη ηηο 15 Ινπλίνπ 

θάζε ρξφλνπ, ιφγσ εθθξεκνδηθίαο ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, επηηξέπεηαη, 

θαη’ εμαίξεζε, ε δηεμαγσγή ησλ ππνινίπσλ αγψλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο κε 

παξάηαζε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ φρη πέξαλ ηεο 5εο Ινπιίνπ, κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο.  

 

4. Δάλ ιφγσ εθθξεκνδηθίαο δηεμαρζνχλ αγψλεο κέρξη ηελ 5ε Ινπιίνπ ή κεηά ηελ 1ε 

Απγνχζηνπ, νη νκάδεο αγσλίδνληαη κε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ είραλ ζηελ 

δχλακή ηνπο ηελ 30ε Ινπλίνπ. 

 

 Άξζξν 7 

 Πξνθήξπμε – Γήισζε ζπκκεηνρήο 

1. Οη εξαζηηερληθέο ελψζεηο γηα ηα πξσηαζιήκαηα πνπ δηνξγαλψλνπλ κε ηηο 

πξνθεξχμεηο ηνπο θαζνξίδνπλ θαη πξνβιέπνπλ γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ 

ηέιεζε ησλ αγψλσλ θαη ηελ ελ γέλεη δηαδηθαζία δηνξγάλσζεο, κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη ησλ ινηπψλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο.  

Η πξνθήξπμε νπνηνπδήπνηε πξσηαζιήκαηνο, πξέπεη λα θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο 

θαη ηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ηνπ (αξηζκφο νκάδσλ, ηξφπνο θαη δηάξθεηα ηέιεζεο 
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αγψλσλ, γήπεδα, πξνβηβαζκφο, ππνβηβαζκφο, έπαζια, ππφρξεε νκάδα γηα ηε 

ιήςε ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε ησλ ελδεηθλπνκέλσλ 

κέηξσλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζηα απνδπηήξηα, ζηηο εμέδξεο θαη ζηνλ ελ γέλεη 

ρψξν ηνπ γεπέδνπ, γηα ηελ εθαξκνγή θάζε κέηξνπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

εμππεξέηεζε, άλεζε θαη αζθάιεηα ησλ θηιάζισλ, ππνρξεσηηθή επίιπζε ησλ 

αζιεηηθψλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ θ.ι.π.). 

 
2. Η πξνθήξπμε είλαη πξφηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζχκβαζεο πξνζρψξεζεο κεηαμχ 

ηεο δηνξγαλψηξηαο θαη ησλ νκάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζην νηθείν πξσηάζιεκα. Με ηελ 

απνδνρή ηεο πξνθήξπμεο ζπληειείηαη ε ζχκβαζε. Η απνδνρή ηεο κε επηθχιαμε 

έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηηο θπξψζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 
3. α) Γηα λα ζπκκεηάζρεη κηα νκάδα ζε πξσηάζιεκα, πξέπεη λα δειψζεη κε 

έγγξαθφ ηεο, κέζα ζηελ ηαρζείζα απφ ηελ πξνθήξπμε πξνζεζκία, ηελ 

αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο (δήισζε ζπκκεηνρήο), 

δηαθνξεηηθά απνθιείεηαη ηνπ πξσηαζιήκαηνο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο 

δηνξγαλψηξηαο θαη ηελ ζέζε ηεο θαηαιακβάλεη ε πξψηε ζηνλ βαζκνινγηθφ 

πίλαθα ηεο ακέζσο θαηψηεξεο θαηεγνξίαο, ζχκθσλα, κε ηε δηάηαμε ηεο 

παξ. 4 πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

β) Η νκάδα πνπ απνθιείεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο 

θαηψηεξε θαηεγνξία θαη θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ηνπ νηθείνπ 

βαζκνινγηθνχ πίλαθα θαη δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα ηεο 

θαηψηεξεο θαηεγνξίαο ηεο ίδηαο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. 

γ) Κάζε νκάδα είλαη επίζεο ππφρξεε θαηαβνιήο δηθαηψκαηνο  ζπκκεηνρήο, ην 

χςνο ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη γηα θάζε θαηεγνξία, απφ ηε δηνξγαλψηξηα αξρή. 

 
4. Οη πξνθεξχμεηο ησλ Δλψζεσλ-Μειψλ ηεο Δ.Π.Ο. απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά ζ’ 

απηήλ είθνζη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ αληίζηνηρσλ 

πξσηαζιεκάησλ γηα έγθξηζε.  

 
5. Η θνηλνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο ζηηο νκάδεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα πάξνπλ 

κέξνο ζην πξσηάζιεκα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ. σκαηείν ην νπνίν απνρσξεί κεηά ηελ θιήξσζε θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο δελ αληηθαζίζηαηαη απφ άιιν. 
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6. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε απμνκείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νκάδσλ ησλ δηαθφξσλ 

πξσηαζιεκάησλ αλ δελ έρεη πξνβιεθζεί απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ έιεμε. 

 

7. Οπνηαδήπνηε δηάηαμε, αληίζεηε κε ηνπο θαλνληζκνχο, πεξηιεθζεί ζηελ πξνθήξπμε 

είλαη αλίζρπξε θαη ζεσξείηαη φηη δελ είλαη γξακκέλε. 

 

 Άξζξν 8 

 Γήπεδα ηέιεζεο αγώλσλ 

1. Σα γήπεδα ησλ αγψλσλ πνδνζθαίξνπ πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ 

Δ.Π.Ο. ή ηηο ελψζεηο - κέιε ηεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Αδεηνδφηεζεο 

Οκάδσλ ηεο Δ.Π.Ο., λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο αζθαιείαο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο 

πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη νη 

δηαηάμεηο ησλ θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ. 

Μέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο νκάδσλ θαη ζηα εξαζηηερληθά 

πξσηαζιήκαηα, νη Δ.Π.. κε εηδηθφ Καλνληζκφ ή κε δηαηάμεηο ζηελ πξνθήξπμε 

θαζνξίδνπλ θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηα γήπεδα ηέιεζεο αγψλσλ. 

 

2. α) Γεπεδνχρεο νκάδεο, κε ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ, 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 δηαγσληδνκέλσλ, κέζα πξψησλ βνεζεηψλ θαη λα 

κεξηκλνχλ έγγξαθα, απεπζπλφκελνη ζε αξκφδην θνξέα, γηα ηελ παξνπζία 

γηαηξνχ θαηά ηελ ηέιεζε ησλ αγψλσλ. 

β) ε αγψλεο Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο θαη δηνξγαλψζεηο κηθηψλ νκάδσλ 

ελψζεσλ, είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία ηαηξνχ αγψλα. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν αγψλαο δελ δηεμάγεηαη κε ππαηηηφηεηα ηεο 

γεπεδνχρνπ νκάδαο, εάλ δε δηεμαρζεί, ν κελ δηαηηεηήο παξαπέκπεηαη γηα 

πεηζαξρηθφ έιεγρν, ε δε γεπεδνχρνο νκάδα ράλεη ηνλ αγψλα θαη ηεο 

επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ ρίιηα (1.000) επξψ έσο ηξεηο ρηιηάδεο 

(3.000) επξψ.  
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3. Η νκάδα ε νπνία δειψλεη σο έδξα ηεο γήπεδν ην νπνίν αλήθεη ζ’ άιιε νκάδα ή 

ζε άιιν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηε ζρεηηθή ηεο δήισζε 

κε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο νκάδαο ή ηνπ λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ, ζηελ 

θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ην γήπεδν πνπ δειψλεηαη ή ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηελ 

ρξήζε. 

 

4. 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. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

αγψλσλ 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 

νξίζεη κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ελαιιαθηηθφ δεχηεξν γήπεδν, έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα δερζεί σο έδξα ηεο ην γήπεδν πνπ ζα νξίζεη ε θαηά πεξίπησζε 

δηνξγαλψηξηα.  

 

5. Όιεο αλεμαξηήησο νη νκάδεο πνπ δηαζέηνπλ ην γήπεδφ ηνπο, γηα ηνπο αγψλεο 

πξσηαζιεκάησλ, είηε ησλ ηδίσλ είηε άιισλ νκάδσλ, νθείινπλ επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο, λα επηηξέπνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

γεπέδσλ απηψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα φινπο ηνπο αγψλεο ηεο 

δηνξγαλψηξηαο. 

 

6. Όηαλ έρνπλ νξηζζεί ζην ίδην γήπεδν, ηελ ίδηα εκέξα, απφ ηελ ίδηα δηνξγαλψηξηα, 

δχν αγψλεο πξσηαζιήκαηνο, απφ ηνπο νπνίνπο ν δεχηεξνο αθνξά πξσηάζιεκα 

αλψηεξεο θαηεγνξίαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ελδερφκελν απφ ηε 

δηεμαγσγή ηνπ πξψηνπ αγψλα λα γίλεη αθαηάιιειν ην γήπεδν εμαηηίαο ησλ 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ν πξψηνο αγψλαο ζα καηαηψλεηαη απφ ην δηαηηεηή πνπ έρεη 

νξηζζεί λα ηνλ δηεπζχλεη, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ν δεχηεξνο αγψλαο.  

 

7. Όζεο θνξέο νξίδεηαη λα δηεμαρζνχλ ζην ίδην γήπεδν δχν αγψλεο πξσηαζιήκαηνο, 

ε ψξα έλαξμεο ηνπ δεχηεξνπ απ’ απηνχο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη 30 ιεπηά 
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ηνπιάρηζηνλ, κεηά ηελ ψξα πνπ θαλνληθά ζα έιεγε ν πξψηνο αγψλαο. Αλ φκσο, ε 

ψξα έλαξμεο πνπ έρεη νξηζζεί λα δηεμαρζεί ν δεχηεξνο αγψλαο δελ είλαη δπλαηφλ 

λα ηεξεζεί, ιφγσ παξάηαζεο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηεο δηάξθεηαο ηνπ πξψηνπ 

αγψλα, νη νκάδεο πνπ ζα αγσληζζνχλ έρνπλ ππνρξέσζε λα πεξηκέλνπλ ηε ιήμε 

ηνπ.  

 

8. α) Σα γήπεδα ησλ αγψλσλ γηα ηα γεπεδνχρα ζσκαηεία νξίδνληαη κε ηελ 

πξνθήξπμε ή κε έγγξαθν απφ ην Γ.. ηεο δηνξγαλψηξηάο ηνπο, ακέζσο 

κφιηο θαηαξηίδεηαη ην πξφγξακκα ησλ αγψλσλ. Δπηηξέπεηαη αιιαγή έδξαο 

κφλν ιφγσ αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ.  

β) ε φια ηα πξσηαζιήκαηα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, εθ’ φζνλ νη αγψλεο 

είλαη δηπινί, ν δεχηεξνο αγψλαο δηεμάγεηαη ππνρξεσηηθά ζην γήπεδν ηεο 

άιιεο (κε ηελ επηθχιαμε απνθάζεσλ ηηκσξίαο ηνπ γεπέδνπ) ηεο ζρεηηθήο 

ζεηξάο θαζνξηδνκέλεο χζηεξα απφ θιήξσζε. 

 

9. Οη δηνξγαλψηξηεο ησλ αγψλσλ, γηα ηηο αλάγθεο ζπκβάζεσλ ρνξεγίαο πνπ 

ππνγξάθνπλ, δηθαηνχληαη ερεηηθνχ θαη νπηηθνχ δηαθεκηζηηθνχ ρξφλνπ 4 ελ 

ζπλφισ ιεπηψλ πξν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εκηρξφλνπ ηνπ αγψλα. Γηθαηνχληαη 

επίζεο ρξήζεο 3 δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ζηα γήπεδα ηέιεζεο ησλ αγψλσλ. Σα 

πεξηιακβαλφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ξπζκίδνληαη απφ ηηο νηθείεο 

πξνθεξχμεηο ησλ πξσηαζιεκάησλ. 

 

 Άξζξν 9 

 Αγσληζηηθόο ρώξνο – Αληηθαλνληθόηεηα γεπέδνπ 

1. α) Ο αγσληζηηθφο ρψξνο πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ (Laws of the Game, άξζξν 1). 

β) Δηδηθά γηα ηα Παλειιήληα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα, νη αγσληζηηθνί ρψξνη 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 

αδεηνδφηεζεο νκάδσλ Δ.Π.Ο. – UEFA. 

γ) ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα νη δηνξγαλψηξηεο θαζνξίδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπο αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη ηα ειάρηζηα πξναπαηηνχκελα ζχκθσλα θαη 

αλάινγα κε ηηο πεξ. α) θαη β). 
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2. α) Αγσληζηηθφο ρψξνο πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξ. 1, κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί αληηθαλνληθφο κφλνλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. 

β) Η έιιεηςε δηρηύσλ ζηα ηέξκαηα θαζηζηνύλ ην γήπεδν αληηθαλνληθό 

θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 

 

3. Γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο δηεμαγσγήο ή φρη ελφο αγψλα, ιφγσ αληηθαλνληθφηεηαο ηνπ 

γεπέδνπ, κφλνο αξκφδηνο λα απνθαζίζεη είλαη ν δηαηηεηήο, ν νπνίνο ζην Φ.Α. έρεη 

ππνρξέσζε λα αλαγξάθεη πεξί απηνχ θάζε παξαηήξεζή ηνπ. Δηδηθφηεξα φκσο ε 

θηινμελνχκελε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηππψλεη ζρεηηθή έλζηαζε ζην Φ.Α. 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Ο δηαηηεηήο θαηά ην θιείζηκν ηνπ Φ.Α. νθείιεη λα 

απαληήζεη επί ησλ ζεκάησλ ηεο έλζηαζεο. Δάλ παξ’ φια απηά ην γήπεδν 

απνδεηρζεί φηη είλαη αληηθαλνληθφ θαη ν δηαηηεηήο απνθαζίζεη ηε δηεμαγσγή ηνπ 

αγψλα, ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 2α ηνπ Κ.Α.Π. γηα ην 

ππαίηην ζσκαηείν. 

 

4. Μεηά ηελ άθημή ηνπ ζην γήπεδν θαη ηνπιάρηζηνλ κηζή ψξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

αγψλα, ν δηαηηεηήο, επηζεσξεί ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. ε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζηψζεη ειιείςεηο πνπ θαζηζηνχλ ην γήπεδν αληηθαλνληθφ θαιεί ακέζσο ηνλ 

αξρεγφ ηεο γεπεδνχρνπ νκάδαο θαη δεηά ηε ιήςε θάζε ελδεηθλπφκελνπ κέηξνπ 

γηα ηελ θαλνληθή δηάζεζε ηνπ γεπέδνπ, εθ’ φζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαηηεηή, απηφ 

δελ ζα έρεη επαθφινπζν ηελ θαζπζηέξεζε έλαξμεο ηνπ αγψλα. Η γεπεδνχρνο 

νκάδα είλαη ππνρξεσκέλε λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα εθηειεί θάζε ζρεηηθή 

ππφδεημε ηνπ δηαηηεηή. 

 

5. Η καηαίσζε ηεο δηεμαγσγήο ελφο αγψλα, ιφγσ αληηθαλνληθφηεηαο ηνπ γεπέδνπ, 

ζπλεπάγεηαη ζε βάξνο ηεο ππεχζπλεο νκάδαο πνπ είλαη γεπεδνχρνο, εθηφο απφ 

ηηο άιιεο ζπλέπεηεο (δει. ηνπ άξζξνπ 21 παξ.2α ηνπ Κ.Α.Π.) θαη ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ ηνπ αγψλα (έμνδα κεηαθίλεζεο, δηαηηεζίαο θ.ιπ.) πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε δηνξγαλψηξηα. 

 

 Άξζξν 10 

 Αθαηάιιειν γήπεδν 

1. Έλα γήπεδν επηηξέπεηαη λα ραξαθηεξηζηεί αθαηάιιειν πξηλ ή κεηά ηελ έλαξμε 

ηνπ αγψλα κφλν ζηηο αθφινπζεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, απφ ηηο νπνίεο είλαη 
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δπλαηφ λα δεκηνπξγεζεί θίλδπλνο γηα ηνπο αγσληδφκελνπο πνδνζθαηξηζηέο. 

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. 

 

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 ηελ ίδηα εκέξα ζην γήπεδν πνπ 

ραξαθηεξίζηεθε αθαηάιιειν γη’ αγψλεο πξσηαζιήκαηνο απφ ην δηαηηεηή. 

 

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, κεηά 

απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο. Γηα ηα 

εζληθά πξσηαζιήκαηα θαη ην Κχπειιν ε αλαβνιή επηηξέπεηαη 24 ψξεο 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα. 

 

5. Δάλ ην γήπεδν θαηαζηεί αθαηάιιειν απφ ππαηηηφηεηα ηεο γεπεδνχρνπ ή ηεο 

αληίπαιεο νκάδαο ή απφ ηνπο νπαδνχο ηνπο κε απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαηνο ε 

δηεμαγσγή ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ αγψλα, ν δηαηηεηήο αλαγξάθεη ιεπηνκεξψο 

ζην Φ.Α. ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο έγηλε ην γήπεδν αθαηάιιειν, ζηε δε 

ππαίηηα νκάδα ή ζηηο ππαίηηεο νκάδεο επηβάιινληαη νη πνηλέο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 

2 ηνπ παξφληνο. 
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 Άξζξν 11 

 Γηάξθεηα, εκέξα θαη ώξα ηέιεζεο αγώλα 

1. 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. ε πεξίπησζε παξνπζίαζεο ηεο νκάδαο ζηνλ αγσληζηηθφ 

ρψξν πέξαλ απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ, ν δηαηηεηήο επηβάιιεη αληίζηνηρεο 

πεηζαξρηθέο πνηλέο θαη ε ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη θαηά ην άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα. 

 

2. Καη’ εμαίξεζε νη αγψλεο ησλ Παηδηθψλ θαη Δθεβηθψλ πξσηαζιεκάησλ έρνπλ 

δηάξθεηα 80 ιεπηψλ ηεο ψξαο, ζε δχν εκίρξνλα απφ 40 ιεπηά ην θαζέλα. ε κηα 

ηέηνηα φκσο πεξίπησζε, πξέπεη απαξαίηεηα λα θαζνξίδεηαη απηφ απφ ηελ 

πξνθήξπμε πνπ εθδίδεη ε δηνξγαλψηξηα θαη λα ζεκεηψλεηαη αλάινγα ζηα Φ.Α., 

πξηλ απηά δνζνχλ ζηνπο δηαηηεηέο. 

 

3. Όινη νη αγψλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ ζα δηεμάγνληαη άββαην θαη Κπξηαθή. 

Δπηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή αγψλα ή αγψλσλ θαη άιιεο εκέξεο, γηα εηδηθνχο ιφγνπο 

θαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο θαηά πεξίπησζε δηνξγαλψηξηαο. Η 

ψξα έλαξμεο ησλ αγψλσλ είλαη εθείλε πνπ έρεη νξίζεη απφ πξηλ ε δηνξγαλψηξηα, 

γηα ηελ ηήξεζε ηεο νπνίαο κφλνο ππεχζπλνο θαη αξκφδηνο είλαη ν δηαηηεηήο. 

 

4. Οη παξαπάλσ αγψλεο κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη θαη βξαδηλέο ψξεο, φπσο νξίδνπλ 

νη Γηεζλείο Καλνληζκνί. 

 

5. Απφ ηελ 1ε Ινπλίνπ κέρξη θαη ηελ ιήμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, απαγνξεχεηαη ε 

έλαξμε νπνηνπδήπνηε αγψλα απφ ηηο 10:00 έσο 17:00 ψξα. 

 

 Άξζξν 12 

 Γηαηηεηήο αγώλα 

1. Δπίζεκνη δηαηηεηέο γηα φια ηα πξσηαζιήκαηα, ζεσξνχληαη φζνη ππέβαιαλ ζηελ 

νηθεία επηηξνπή δηαηηεζίαο Δ.Π. αίηεζε δηνξηζκνχ ηνπο θαη έγηλε δεθηή κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ δηνξηζηεξίνπ ηνπ Καλνληζκνχ Γηαηηεζίαο.  
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2. Ο νξηζκφο ησλ δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ δηαηηεηψλ ζηνπο επίζεκνπο αγψλεο, εάλ 

γίλεη κε φπνηνλ άιιν ηξφπν θαη φρη απφ ην αξκφδην φξγαλν, θαζηζηά ηνπο αγψλεο 

άθπξνπο. 

 

3. 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. 

 

4. Γηαηηεηέο αμηνινγεκέλνη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηε δηεχζπλζε αγψλσλ 

Δζληθψλ πξσηαζιεκάησλ νπσζδήπνηε δηεπζχλνπλ θαη αγψλεο ηνπηθψλ 

πξσηαζιεκάησλ. 

 

5. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζην ρψξν απνδπηεξίσλ, δηαηηεηψλ νπνηνπδήπνηε 

δηνηθεηηθνχ κέινπο ζσκαηείνπ πιελ ηνπ αξρεγνχ ηεο νκάδνο θαη κφλν γηα ηελ 

ππνβνιή ελζηάζεσλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

6. Οη Δ.Π.. κε ηελ πξνθήξπμε θάζε πξσηαζιήκαηνο θαζνξίδνπλ ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαηηεζία ησλ αγψλσλ, ηνλ ηξφπν νξηζκνχ ησλ δηαηηεηψλ, ηνλ ηξφπν 

πιεξσκήο ηεο δηαηηεζίαο ησλ αγψλσλ θιπ. 

 

7. Σν φξγαλν δηαηηεζίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηηο Δ.Π.., ππνρξεσηηθά ηεξεί ηνπο πίλαθεο 

αμηνιφγεζεο ησλ δηαηηεηψλ πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο 

δηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.Ο. θαζψο επίζεο θαη ηνπο πίλαθεο πνπ ην ίδην θαηαξηίδεη, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ηζρχνληα θάζε θνξά Καλνληζκφ Γηαηηεζίαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ νη αμηνινγεζέληεο δηαηηεηέο αλψηεξεο 

θαηεγνξίαο λα θαιχςνπλ ηνπο αγψλεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, ε θάιπςε ησλ 

αγψλσλ ζα γίλεηαη κε δηαηηεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα αμηνιφγεζεο 

ησλ δηαηηεηψλ ηεο ακέζσο θαηψηεξεο θαηεγνξίαο.  

 

8. Δθ’ φζνλ έρεη πξνβιεθζεί θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνθήξπμε νη θάζε είδνπο 

αγψλεο κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ κε έλα δηαηηεηή θαη έλα βνεζφ ή θαη κφλν κε έλα 

δηαηηεηή αλάινγα κε ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ αγψλα θαηά ηελ θξίζε ηεο 

δηνξγαλψηξηαο.  
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9. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη ν δηαηηεηήο πνπ έρεη νξηζζεί νχηε νη 

αλαπιεξσηέο ηνπ, ηφηε νη δχν νκάδεο έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνδείμνπλ έλαλ 

επίζεκν δηαηηεηή απφ εθείλνπο πνπ ηπρφλ παξεπξίζθνληαη ζην γήπεδν γηα λα 

δηεπζχλεη ηνλ αγψλα. 

Αλ νη δχν νκάδεο δελ ζπκθσλήζνπλ γηα ηελ ππφδεημε δηαηηεηή, ηφηε δηαηηεηήο ηνπ 

αγψλα νξίδεηαη κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηπρφλ δχν ηνπιάρηζηνλ παξεπξηζθνκέλσλ 

ζην γήπεδν επηζήκσλ δηαηηεηψλ. 

 

10. Οη αγψλεο εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ θαηεγνξίαο ησλ Δλψζεσλ 

δηεμάγνληαη, εθ’ φζνλ ππάξρεη ζρεηηθφο φξνο ζηελ πξνθήξπμε απφ ηε 

δηνξγαλψηξηα, κε ηελ ππνρξέσζε ησλ αληηπάισλ νκάδσλ λα ππνδείμνπλ έλα 

πξφζσπν θνηλήο απνδνρήο σο δηαηηεηή, δηαθνξεηηθά ν αγψλαο αλαβάιιεηαη θαη 

αλ ηπρφλ κνιαηαχηα δηεμαρζεί, ζεσξείηαη άθπξνο θαη επαλαιακβάλεηαη, εθ’ φζνλ 

δηαηππσζεί έλζηαζε πξηλ απφ ηνλ αγψλα.  

Η πην πάλσ δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ βνεζνχ δηαηηεηή ή θαη 

ησλ δχν βνεζψλ δηαηηεηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα εκθαληζηνχλ ζην γήπεδν 

ν βνεζφο δηαηηεηή ή θαη νη δχν βνεζνί δηαηηεηέο θάζε αγψλα ηνπο νπνίνπο φξηζε ην 

θαηά πεξίπησζε αξκφδην φξγαλν ηεο δηνξγαλψηξηαο. 

 

11. ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα εθ’ φζνλ ππάξρεη απνρή δηαηηεηψλ γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν, κεξηθή ή νιηθή ή εθ’ φζνλ ν αξηζκφο ησλ ελ ελεξγεία δηαηηεηψλ δελ επαξθεί 

γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ αγψλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Έλσζεο, ην Γ.. απηήο 

κπνξεί θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα: 

α) Να δεηά δηα ηεο Δ.Γ. ηεο Δ.Π.. ηνλ νξηζκφ δηαηηεηψλ, απφ άιιε έλσζε, γηα 

ηελ θάιπςε φισλ ή νξηζκέλνπ αξηζκνχ αγψλσλ. ε πεξίπησζε άξλεζεο 

ησλ ηνπηθψλ Δ.Γ. λα νξίζνπλ δηαηηεηέο, ηνλ νξηζκφ δηελεξγεί ππνρξεσηηθά ε 

Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο.  

β) Να ρξεζηκνπνηεί, θαη’ εμαίξεζε, θηιάζινπο ζαλ δηαηηεηέο θαη βνεζνχο 

δηαηηεηέο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηφο ηεο κε ηελ 

πξνυπφζεζε είηε ηεο έγγξαθεο αλεπηθχιαθηεο ζπκθσλίαο ηεο πιεηνςεθίαο 

ησλ 2/3 ησλ αλά θαηεγνξία δηαγσληδνκέλσλ ζσκαηείσλ, είηε ηεο αλαθνξάο 

ηνπ σο άλσ ηξφπνπ ζηελ πξνθήξπμε. 

Ο παξαπάλσ ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζεο θηιάζισλ ζαλ δηαηηεηψλ θαη βνεζψλ 

δηαηηεηψλ είλαη θαζ’ φια έγθπξνο θαη ε ηπρφλ άξλεζε ηνπ ζσκαηείνπ λα 
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θαηέιζεη λα αγσληζζεί ζε αγψλα κε θηιάζινπο- δηαηηεηέο επηθέξεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 21 παξ. 2α ηνπ παξφληνο ζπλέπεηεο. 

γ) ε πεξίπησζε απνρήο δηαηηεηψλ ή νκαδηθψλ ή πνιιαπιψλ αηνκηθψλ 

θσιπκάησλ απφ αγψλεο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ νη απέρνληεο δηαηηεηέο, 

ηίζεληαη απηνδηθαίσο εθηφο νξηζκνχ ή θιήξσζεο απφ θάζε αγψλα Δζληθνχ ή 

Σνπηθνχ Πξσηαζιήκαηνο θαη δελ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.Ο. γηα ηελ ακέζσο επφκελε πνδνζθαηξηθή 

πεξίνδν. 

Παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηνπ αγψλα θαη 

παξαπνκπή ησλ ππαηηίσλ δηαηηεηψλ θαζψο θαη ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ 

πνπ ηνπο φξηζαλ γηα πεηζαξρηθφ έιεγρν. 

 

12. Ο θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ηπρφλ νξηζκφο δηαηηεηή ή βνεζνχ δηαηηεηή πξέπεη 

λα ζεκεησζεί ζην Φ.Α. πξηλ απφ ηελ έλαξμε, είηε ζην επίζεκν είηε ζε εθείλν ην 

Φ.Α. ην νπνίν ζα ζπληάμεη ην πξφζσπν ην νπνίν ζα αλαιάβεη λα δηεπζχλεη ηνλ 

αγψλα. 

 

13. Αλ ε κηα νκάδα πνπ ζα αγσληζηεί δελ ζειήζεη λα ππνδείμεη, θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο παξ. 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δηαηηεηή, ηφηε ζα δηεπζχλεη ππνρξεσηηθά ηνλ 

αγψλα εθείλνο ηνλ νπνίν ππέδεημε ε αληίπαιε νκάδα. Κακηά έλζηαζε δελ 

επηηξέπεηαη θαηά νξηζκνχ δηαηηεηή ή βνεζνχ δηαηηεηή πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο 

παξαπάλσ δηαηάμεηο. 

 

14. Οη νκάδεο έρνπλ ππνρξέσζε λα θαηαγγέιινπλ ακέζσο ηνπο δηαηηεηέο νη νπνίνη 

ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο αξλνχληαη λα αλαιάβνπλ λα δηεπζχλνπλ αγψλεο (αλ 

θαη είλαη επίζεκνη δηαηηεηέο) ζηελ αξκφδηα επηηξνπή δηαηηεζίαο ηεο δηνξγαλψηξηαο, 

γηα λα ηηκσξεζνχλ επεηδή αξλήζεθαλ ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

Η πνηλή ε νπνία ζα επηβιεζεί ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ δχν (2) κελψλ. 

α) Δθ’ φζνλ ν δηαηηεηήο, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, αζζελήζεη ή ηξαπκαηηζηεί 

θαη αδπλαηεί λα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα, ρσξίο ππαηηηφηεηα ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ, ησλ παξαγφλησλ ή ησλ θηιάζισλ ηνπο, ν αγψλαο 

ζα ζπλερηζηεί θαη θαζήθνληα ηνπ δηαηηεηή ζα αλαιάβεη απφ ηνπο βνεζνχο 

δηαηηεηέο ν αμηνινγεκέλνο λα αγσλίδεηαη ζαλ δηαηηεηήο ζε κεγαιχηεξε 
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θαηεγνξία, ζε ηζφηεηα ν αξραηφηεξνο θαη ζε ηζφηεηα ν πξεζβχηεξνο ζε 

ειηθία. Η κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπιήξσζε ηνπ δηαηηεηή είλαη ππνρξεσηηθή 

γηα ην βνεζφ δηαηηεηή. 

Η δηαδηθαζία απηή εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαηηεηήο δελ 

πξνζέιζεη απφ ηελ αξρή ηνπ αγψλα. 

β) Δάλ πξν ή κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα ν 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 

κηαο ή θαη ησλ δχν νκάδσλ, απνηειεί ιφγν κε έλαξμεο ή δηαθνπήο ηνπ 

αγψλα θαη εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο πνπ νξίδεη ην άξζξν 21 παξ. 2α ηνπ 

Κ.Α.Π. 

 

15. ηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα (ηνπηθά, Παλειιήληα) εάλ ην γεπεδνχρν 

ζσκαηείν δελ εμνθιήζεη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο 

δηαηηεζίαο (απνδεκίσζε - έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο), ν δηαηηεηήο δελ 

δηεμάγεη ηνλ αγψλα. Ο αγψλαο απηφο θαηαθπξνχηαη ππέξ ηεο αληηπάινπ νκάδαο 

θαη ε γεπεδνύρνο νκάδα ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε δύν (2) βαζκώλ από ην 

επόκελν πξσηάζιεκα θαη ρξεκαηηθή πνηλή. Μέρξη ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο 

δηαηηεζίαο θαη ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ζηελ δηνξγαλψηξηα, δελ νξίδνληαη νη 

αγψλεο ηεο νκάδαο απηήο, θαηαθπξψλνληαη δε ππέξ ηεο αληηπάινπ νκάδαο. 

 

 Άξζξν 13 

 Παξαηεξεηήο αγώλα 

1. Γηα θάζε αγψλα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, ε δηνξγαλψηξηα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

νξίδεη έλαλ εθπξφζσπν ηεο (ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ), απφ πίλαθα πνπ θαηαξηίδεηαη θαηά 

ηελ απφιπηε θξίζε ηεο. Η ππφδεημε παξαηεξεηψλ απφ ηα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ 

ζηα πξσηαζιήκαηα απαγνξεχεηαη. ηε δηνξγαλψηξηα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

νξηζκνχ βνεζνχ ή βνεζψλ παξαηεξεηή, ν νπνίνο δελ έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο 

έθζεζεο. Ο Παξαηεξεηήο δελ δεζκεχεηαη λα απνδερηεί ηηο απφςεηο ηνπ βνεζνχ ή 

βνεζψλ παξαηεξεηή. 

 

2. Με εηδηθφ θαλνληζκφ, πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Γ.. ηεο Δ.Π.Ο., θαζνξίδνληαη ηα 

πξνζφληα, ηα θσιχκαηα θαη ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληα ησλ παξαηεξεηψλ αγψλσλ.  
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3. Γηα ηνπο επίζεκνπο θαη θηιηθνχο αγψλεο ειιεληθψλ νκάδσλ -αλεμάξηεηα απφ ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ- κε νκάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη παξαηεξεηέο 

νξίδνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. 

 

4. Αλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, απνπζηάζεη ν παξαηεξεηήο πνπ φξηζε ε δηνξγαλψηξηα, 

θαζήθνληα αλαιακβάλεη ν βνεζφο ηνπ (εθ’ φζνλ έρεη νξηζηεί απφ ηε 

δηνξγαλψηξηα), ν νπνίνο θαη ζπληάζζεη ηε ζρεηηθή έθζεζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

έρεη νξηζηεί βνεζφο παξαηεξεηή ή απνπζηάζνπλ θαη νη δχν, ηφηε νη 

δηαγσληδφκελεο νκάδεο έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνδείμνπλ απφ έλα πξφζσπν ε 

θαζεκηά θαη ν δηαηηεηήο δηελεξγεί θιήξσζε γηα λα αλαδεηρηεί ν παξαηεξεηήο ηνπ 

αγψλα. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ν δηαηηεηήο έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη ζρεηηθή 

ζεκείσζε ζην Φ.Α. 

 

5. Ο παξαηεξεηήο έρεη σο έξγν ηνπ ηελ κέξηκλα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ νκαιήο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα, κέζα ζην ρψξν πνπ πεξηβάιιεηαη 

απφ ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε ηνπ γεπέδνπ, κε εμαίξεζε ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν 

εληφο ησλ απνδπηεξίσλ νκάδσλ θαη δηαηηεηψλ θαη ηνλ θπξίσο αγσληζηηθφ ρψξν. 

Δπίζεο ν παξαηεξεηήο έρεη ππνρξέσζε λα πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ζηελ έθζεζή 

ηνπ ηπρφλ ελέξγεηεο ή πξάμεηο βίαο ησλ νπαδψλ ησλ νκάδσλ ζηνλ ελ γέλεη ρψξν 

ηνπ γεπέδνπ. Δπίζεο ν παξαηεξεηήο ππνρξενχηαη λα αζθεί φζα θαζήθνληα ηνπ 

αλαηίζεληαη κε θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή κε απνθάζεηο ηεο θαηά πεξίπησζε 

δηνξγαλψηξηαο. 

 

6. Μέζα ζηνλ ρψξν πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε, ν 

παξαηεξεηήο επηηξέπεη, βάζεη θαηαζηάζεσλ πνπ ηνπ παξαδίδνπλ ηα 

δηαγσληδφκελα ζσκαηεία, λα εηζέξρνληαη θαη λα παξακέλνπλ, εθ’ φζνλ ηνπ 

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 

Οη ελώζεηο θαη ε Δ.Π.Ο. κε ηηο πξνθεξύμεηο ηνπο δύλαληαη λα θαζνξίδνπλ θαη 
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λα εθδίδνπλ ηαπηόηεηεο (δηαπηζηεύζεηο-πηζηνπνηήζεηο εηζόδνπ) πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ γηα όιε ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ζηα ππό 

ζηνηρεία α), β), γ) θαη δ) πξόζσπα. 

 

7. Πιένλ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ν παξαηεξεηήο επηηξέπεη ηελ είζνδν θαη 

παξακνλή ζηνλ ίδην ρψξν θαη ησλ παξαθάησ πξνζψπσλ: α) Φσηνγξάθσλ ησλ 

επίζεκσλ πξαθηνξείσλ ηχπνπ θαη κειψλ ησλ ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ 

ζπλεξγείσλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, εθ’ φζνλ ηα κέιε ησλ 

ηειεπηαίσλ έρνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα απφ ηε δηνξγαλψηξηα. β) Νεαξψλ αηφκσλ γηα 

ηελ επαλαθνξά ηεο κπάιαο φηαλ βγαίλεη απφ ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ παηρληδηνχ. 

 

8. Ο παξαηεξεηήο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο αζηπλνκηθήο 

δχλακεο πνπ βξίζθεηαη ζην γήπεδν ηελ απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν απηφ, 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ εκπνδίδεη -θαηά ηελ θξίζε ηνπ- ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ηνπ αγψλα. 

 

9. ην ρψξν ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ παξαηεξεηή αλήθνπλ: ν ρψξνο πνπ βξίζθεηαη 

κπξνζηά απφ ηα απνδπηήξηα ησλ δηαηηεηψλ, ην πξναχιην, νη δηάδξνκνη, ε 

θαηαπαθηή θαη νη ηπρφλ άιινη ζπλαθείο ρψξνη. 

 

10. Μέζα ζ’ απηνχο ηνπο ρψξνπο επηηξέπεηαη ε είζνδνο θαη παξακνλή κφλν θαηά ηελ 

αλαγξαθή ησλ νλνκάησλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζην Φ.Α., ηελ θαηαρψξεζε 

ελζηάζεσλ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. ησλ εμήο πξνζψπσλ: α) Σνπ παξαηεξεηή 

ηνπ αγψλα  β) Σσλ  αξρεγψλ (πνδνζθαηξηζηψλ) ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ. 

 

11. Ο παξαηεξεηήο νθείιεη λα ζπληάμεη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ακέζσο κεηά ηελ 

ιήμε ηνπ αγψλα έθζεζε ζε εηδηθφ έληππν ηεο δηνξγαλψηξηαο πνπ απεπζχλεηαη 

πξνο απηήλ.  

 

12. Οη δηαγσληδφκελεο νκάδεο θαη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 6 θαη 7 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο ππνδείμεηο θαη ζηηο 

εληνιέο ηνπ παξαηεξεηή. Καηά ησλ νκάδσλ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εληνιέο ηνπ παξαηεξεηή, επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή 

ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) επξψ. 
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13. Παξαηεξεηήο ν νπνίνο δελ απνδίδεη επαθξηβψο ηα γεγνλφηα ηνπ ρψξνπ επζχλεο 

ηνπ, δπζρεξαίλνληαο έηζη ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ ππαηηίσλ παξαβάζεσλ ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, δηαγξάθεηαη απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξεηψλ κε απφθαζε 

ηνπ Γ.. ηεο δηνξγαλψηξηαο. 

 

 Άξζξν 14 

 ηνιέο νκάδσλ 

1. ΣΟΛΔ 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο πνδνζθαηξηζηψλ ζηνπο αγψλεο είλαη λα θνξνχλ 

ζε φιε ηε δηάξθεηα απηψλ ηε ζηνιή ηνπο, ε νπνία ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη: 

ΦΑΝΔΛΛΑ - ΠΑΝΣΔΛΟΝΑΚΙ - ΚΑΛΣΔ - ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΤΠΟΓΗΜΑΣΑ θαη 

ΔΠΙΚΑΛΑΜΙΓΔ. 

α) Οη νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα δειψλνπλ ζηε δηνξγαλψηξηα ηα 

ρξψκαηά ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο ζηηο ζηνιέο ησλ 

πνδνζθαηξηζηψλ (θαλέιιεο - παληεινλάθηα - θάιηζεο). Η δήισζε απηή γίλεηαη 

ζπγρξφλσο κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξσηάζιεκα. 

β) Οη νκάδεο έρνπλ ην έκβιεκά ηνπο, πνπ απνηππψλεηαη ζην επάλσ αξηζηεξφ 

ζεκείν ηεο θαλέιαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ. 

γ) Οη ηεξκαηνθχιαθεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα ζηνιήο απφ ηνπο άιινπο 

ζπκπαίθηεο ηνπο. 

δ) Οη αξρεγνί ησλ νκάδσλ έρνπλ εηδηθφ δηαθξηηηθφ πεξηβξαρηφλην, ζην αξηζηεξφ ηνπο 

ρέξη. 

ε) Η αξίζκεζε ζηελ εκθάληζε (θαλέιια - παληεινλάθη) ησλ πνδνζθαηξηζηώλ 

ζηα πξσηαζιήκαηα ηνπ παξόληα θαλνληζκνύ ππνρξεσηηθά είλαη από έλα 

(1) έσο δεθανθηώ (18). 

 

2. ΓΙΑΦΗΜΙΗ 

Οκάδεο πνπ επηζπκνχλ λα δηαθεκίζνπλ πάλσ ζηηο ζηνιέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ 

δηάθνξα πξντφληα αθνχ ηχρνπλ ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηελ δηνξγαλψηξηα, νθείινπλ 

λα ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) Η δηαθήκηζε απνηππψλεηαη ζην εκπξφζζην θαη  ζην νπίζζην κέξνο ηεο θαλέιαο 

θαη ηνπ παληεινληνχ ηνπ πνδνζθαηξηζηή, εθ’ φζνλ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηηο νκάδεο. 

β) Η δηαθήκηζε δελ έρεη θφλην, δελ ηνλίδεηαη θαη δελ πεξηθιείεηαη ζε πιαίζην. 
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γ) Η δηαθήκηζε έρεη ην φλνκα ή ην έκβιεκα ηνπ πξντφληνο. Δίλαη επηηξεπηή ε 

δηαθήκηζε θάζε πξντφληνο εθ’ φζνλ απηφ  επηηξέπεηαη γηα ηηο δηνξγαλψζεηο ηεο 

FIFA θαη ηεο UEFA .  

δ) Η δηαθήκηζε, άκεζε ή έκκεζε, πξντφλησλ πνπ είλαη αληίζεηα κε ηελ αζιεηηθή ηδέα 

απαγνξεχεηαη. 

ε) Η δηαθήκηζε θαηαζθεπαζηψλ αζιεηηθψλ ζηνιψλ απνηππψλεηαη ζην επάλσ δεμηφ 

κέξνο ηεο θαλέιαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, δελ έρεη θφλην θαη δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα 15 ηεηξαγσληθά εθαηνζηά. 

ζη) Σα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ηζρχνπλ θαη γηα ηελ δηαθήκηζε ζηηο 

ζηνιέο ησλ δηαηηεηψλ. Η άδεηα γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα δίλεηαη απφ ηελ νηθεία 

Δ.Π..  

 

3. ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

α) Ο δηαηηεηήο ηνπ αγψλα κεηά απφ αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο νκάδαο αλαγξάθεη 

ζην Φ.Α. ηηο ηπρφλ ειιείςεηο. Σν ζσκαηείν πνπ δελ εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 2 κεηά απφ δηαπίζησζε ηεο δηνξγαλψηξηαο παξαπέκπεηαη ζηα αξκφδηα 

δηθαηνδνηηθά φξγαλα κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηεο δηνξγαλψηξηαο. 

β) Ο δηαηηεηήο ηνπ αγψλα ππνρξεψλεη ηελ γεπεδνχρν νκάδα λα αιιάμεη ζηνιή, φηαλ 

ηα ρξψκαηα ησλ δχν αγσληδνκέλσλ νκάδσλ είλαη φκνηα ή παξεκθεξή θαη 

καηαηψλεη ηελ πνδνζθαηξηθή ζπλάληεζε φηαλ ε γεπεδνχρνο νκάδα αξλείηαη λα 

εθαξκφζεη ηελ ππφδεημή ηνπ. Η ππαίηηα ηεο καηαίσζεο ηνπ αγψλα νκάδα 

ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 2α. 

 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ πνδνζθαηξηζηήο ή πνδνζθαηξηζηέο κηαο νκάδαο θνξάλε 

δηαθνξεηηθή ζηνιή κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα απ’ απηφ πνπ έρνπλ νη ζηνιέο ησλ 

ζπκπαηθηψλ ηνπο, ή θαλέιια ρσξίο αξηζκφ, θαη’ αξρήλ δελ επηηξέπεηαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγψλα, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηαηηεηή πνπ 

αλαγξάθεηαη ζην Φ.Α. θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο. Όηαλ ν 

πνδνζθαηξηζηήο ή πνδνζθαηξηζηέο αξλνχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ ππφδεημε 

ηνπ δηαηηεηή, ηφηε απηφο, αθνχ αλαγξάςεη ηνχην ζην Φ.Α., αλ ν αγψλαο δελ έρεη 

αξρίζεη, δηαηάζζεη ηελ καηαίσζή ηνπ ή αλ ν αγψλαο έρεη αξρίζεη δηαηάζζεη ηε 

δηαθνπή ηνπ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ζηελ ππαίηηα νκάδα επηβάιινληαη νη 

πνηλέο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 2α ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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 Άξζξν 15 

 Φύιιν Αγώλα 

1. Γηα θάζε αγψλα πξσηαζιήκαηνο, ζπληάζζεηαη κε ζηπιφ κειάλεο ή δηαξθείαο -θαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ- ζρεηηθφ Φ.Α. (ζε ηέζζεξα 

αληίγξαθα), ην νπνίν είλαη έληππν ηεο δηνξγαλψηξηαο ηνπ αγψλα. Τπνρξεσηηθά 

ζην Φ.Α. πξέπεη λα γξάθνληαη: 

α) Η εκεξνκελία, ή ψξα έλαξμεο θαη ην γήπεδν ηνπ αγψλα, φπσο έρνπλ 

νξηζζεί απφ ηε δηνξγαλψηξηα. 

β) Σν πξσηάζιεκα ην νπνίν αθνξά ν αγψλαο, θαζψο θαη ηε δηάξθεηά ηνπ, αλ 

απηή έρεη θαζνξηζζεί κηθξφηεξε απφ 90΄ ιεπηά ή πξφθεηηαη γηα αγψλα κε 

παξάηαζε. 

γ) Ο ηίηινο (επσλπκία) ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ θαη πνηα απ’ απηέο έρεη 

ηελ ηδηφηεηα ηεο γεπεδνχρνπ. 

δ) Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ν αξηζκφο ηνπ δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηφηεηαο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ -ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ- πνδνζθαηξηζηψλ θαη ν 

αξηζκφο ηεο θαλέιαο ηνπ θαζελφο, ν νπνίνο θαη πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο απφ 

ηελ αξρή κέρξη ηελ ιήμε ηνπ αγψλα, απαγνξεπνκέλεο ηεο αιιαγήο ηνπ ζηε 

δηάξθεηά ηνπ. Δπίζεο ζεκεηψλεηαη ν πνδνζθαηξηζηήο πνπ εθηειεί ρξέε 

αξρεγνχ ζε θάζε νκάδα. 

ηνλ πνδνζθαηξηζηή πνπ ηπρφλ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ παξαπάλσ 

ππνρξέσζε, δελ επηηξέπεηαη ε πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγψλα, απφ 

ην δηαηηεηή, κέρξη λα ζπκκνξθσζεί. 

Οη πνδνζθαηξηζηέο πνπ γξάθνληαη ζην Φ.Α., ηαθηηθνί θαη αλαπιεξσκαηηθνί, 

πξέπεη λα θνξάλε ηελ αζιεηηθή ηνπο ζηνιή, φηαλ βξίζθνληαη ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν. 

ε) Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηαηηεηή, ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ, ηνπ παξαηεξεηή 

θαη ηνπ βνεζνχ παξαηεξεηή πνπ έρνπλ νξηζζεί, θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ ηνπ 

αγψλα. 

Ο δηαηηεηήο θαη νη βνεζνί δηαηηεηέο ππνρξενχληαη ζε εηδηθή κλεία αλαθνξηθά 

κε ηνλ ηξφπν νξηζκνχ ηνπο (π.ρ. ηαθηηθφο - αλαπιεξσκαηηθφο). 

ζη) Ο αξηζκφο ησλ ηεξκάησλ πνπ πέηπρε ή δέρζεθε θαζεκηά απφ ηηο νκάδεο πνπ 

βεβαηψλεηαη κε ηηο ππνγξαθέο δηαηηεηή, βνεζψλ δηαηηεηψλ θαη αξρεγψλ ησλ 

νκάδσλ. 



 23 

δ) Οη ηπρφλ ζεκεηψζεηο ηνπ δηαηηεηή (νλνκαηεπψλπκν, αξηζκφο δειηίνπ θαη 

θαλέιαο ησλ παξαηεξεζέλησλ θαη απνβιεζέλησλ πνδνζθαηξηζηψλ απφ ηνλ 

αγψλα θαη ην παξάπησκα ζην νπνίν ππέπεζαλ) θαη ηηο ηπρφλ ζεκεηψζεηο 

ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν αξρεγψλ ησλ νκάδσλ. Η ηπρφλ παξάιεηςε  ηνπ 

δηαηηεηή λα ζεκεηψζεη ζην Φ.Α. ην νλνκαηεπψλπκν ή ηνλ αξηζκφ δειηίνπ θαη 

θαλέιαο ηνπ παξαηεξεζέληνο ή απνβιεζέληνο πνδνζθαηξηζηή δελ 

ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηνπ Φ.Α. ή αθπξφηεηα ηεο επηβιεζείζαο απ’ απηφλ 

πεηζαξρηθήο πνηλήο ή αδπλακία επηβνιήο ηεο απφ ην αξκφδην φξγαλν, εθ’ 

φζνλ κε νπνηνδήπνηε άιιν απνδεηθηηθφ κέζν απνδεηθλχεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ 

απνβιεζέληνο ή παξαηεξεζέληνο πνδνζθαηξηζηή.  

Γελ είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηαρψξεζε ζην Φ.Α. ησλ ππνθεηκεληθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ απνδηδνκέλνπ παξαπηψκαηνο. 

ε) Σα νλνκαηεπψλπκα θαη ε ηδηφηεηα ησλ αμησκαηνχρσλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

νκάδσλ, νη νπνίνη έρνπλ ην δηθαίσκα -ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ- λα βξίζθνληαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. 

ζ) Μλεία αλαθνξηθά κε ηελ ψξα παξάδνζεο ησλ δειηίσλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη κεηαβνιψλ πνδνζθαηξηζηή θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε πγείαο 

αγσληδνκέλσλ πνδνζθαηξηζηψλ ζην δηαηηεηή βεβαηνπκέλε ελππφγξαθα απφ 

ηνπο αξρεγνχο ησλ νκάδσλ. 

Μλεία αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζηάζεσλ πγείαο ησλ αγσληδνκέλσλ 

πνδνζθαηξηζηψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ. 

η) Σα ζηνηρεία ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ κέρξη θαη ε΄, θαζψο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ 

ε΄ θαη ζ΄, πξέπεη απαξαίηεηα λα γξάθνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. 

ηα)  Ο δηαηηεηήο 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. 

 

2. Σν Φ.Α. πξέπεη λα ζπληάζζεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αγψλαο καηαηψλεηαη 

γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 
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3. Αληίγξαθν ηνπ Φ.Α. παξαδίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην δηαηηεηή ζηνπο αξρεγνχο 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ. Ο δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζηείιεη ηελ ίδηα 

εκέξα πνπ έγηλε ν αγψλαο ζηε δηνξγαλψηξηα θαη ζην αξκφδην φξγαλν δηαηηεζίαο 

απφ έλα αληίγξαθν ηνπ Φ.Α. Δηδηθά γηα ηα Παλειιήληα εξαζηηερληθά 

πξσηαζιήκαηα, ν δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηελ ίδηα εκέξα, λα δηαβηβάζεη ζηε 

δηνξγαλψηξηα θαη ζηελ Κ.Δ.Γ. κέζσ FAX ην Φ.Α. 

 

4. Οη ζεκεηψζεηο ησλ δηαηηεηψλ ζην Φ.Α. πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη επαλάγλσζηεο. 

Όηαλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο θάπνηαο πξνζζήθεο ή δηαγξαθήο, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα ιακβάλνπλ γλψζε θαη λα ηελ κνλνγξάθνπλ νη αξρεγνί ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ, θαζψο θαη νη βνεζνί δηαηηεηέο δηαθνξεηηθά ε πξνζζήθε 

ή ε δηαγξαθή δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Μεηά ηα αλσηέξσ ν δηαηηεηήο θιείλεη ην Φ.Α. 

αλαγξάθνληαο αλαιφγσο ηηο θξάζεηο “νπδεκία άιιε παξαηήξεζε” ή ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο “νπδεκία παξαηήξεζε”. 

 

5. Η ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο αξρεγνχο ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

νκάδσλ ή ηνπο αληηθαηαζηάηεο ηνπο, νη νπνίνη φκσο, έρνπλ δηθαίσκα λα 

δηαηππψλνπλ ηπρφλ δηαθσλίεο ή επηθπιάμεηο ηνπο. Οη ιφγνη ησλ δηαθσληψλ ή ησλ 

επηθπιάμεσλ ζα πξέπεη  ζε θάζε πεξίπησζε  λα αλαγξάθνληαη ζην Φ.Α. ε 

πεξίπησζε άξλεζήο ηνπο λα ζπκκνξθσζνχλ ζ’ απηή ηελ ππνρξέσζε θαη 

αλεμάξηεηα απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζε βάξνο ηνπο, ην Φ.Α. 

ζεσξείηαη ηζρπξφ. 

Η θαηά ηα αλσηέξσ ππνγξαθή (ή ε άξλεζε ππνγξαθήο) ηνπ Φ.Α. επέρεη 

ππνρξεσηηθά ζέζε γλσζηνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, θαζψο θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζ’ απηφ, γηα ηηο δηαγσληδφκελεο 

νκάδεο. Η ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην δηαηηεηή θαη ηνπο βνεζνχο 

δηαηηεηέο. 

 

6. Οη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ αλαθνξηθά κε ην Φ.Α., εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο 

θηιηθνχο αγψλεο. 

 

7. Παξάβαζε ηνπ δηαηηεηή ζε φηη αθνξά ηηο επηβαιιφκελεο ζ’ απηφλ ππνρξεψζεηο 

απφ ην παξφλ άξζξν, ζπλεπάγεηαη ηελ παξαπνκπή ηνπ απφ ην Γ.. ηεο 

δηνξγαλψηξηαο ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ηηκσξείηαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, 
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ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κελφο. 

Καη’ εμαίξεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηαηηεηήο αξλείηαη ζηνπο αξρεγνχο ησλ 

νκάδσλ λα ππνβάιινπλ ζην Φ.Α. ηηο θαηά ηελ θξίζε ηνπο ελζηάζεηο, ηεο άξλεζεο 

βεβαηνπκέλεο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αξρεγνχ ηεο νηθείαο νκάδαο απφ ηνλ 

παξαηεξεηή ηνπ αγψλα, δηαγξάθεηαη ησλ πηλάθσλ αμηνιφγεζεο δηαηηεηψλ. ηελ 

ίδηα πνηλή ππφθεηηαη θαη ν δηαηηεηήο ή βνεζφο δηαηηεηή ηνπ αγψλα πνπ νξίδεηαη σο 

αλαπιεξσηήο θαη παξαιείπεη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξηζκνχ ηνπ 

ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. 

 

8. Σν Φ.Α. απνηειεί κέζν απφδεημεο, ηφζν γηα ην θχξνο αγψλα, φζν θαη γηα ηνλ 

πεηζαξρηθφ έιεγρν. Δπηηξέπεηαη αληαπφδεημε ησλ ινηπψλ παξαηεξήζεσλ ηνπ 

δηαηηεηή κε βάζε ηα ζηνηρεία θαη κφλν πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθζέζεηο 

εληεηαικέλσλ, ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, πξνζψπσλ (εθζέζεηο 

παξαηεξεηψλ αγψλα, παξαηεξεηψλ δηαηηεζίαο). Η ρξήζε νπηηθψλ κέζσλ (π.ρ. 

βίληεν, θσηνγξαθίεο), σο απνδεηθηηθνχ πιηθνχ, επηηξέπεηαη απηεπαγγέιησο ή 

θαηφπηλ θαηαγγειίαο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α) δηαπίζησζε 

ιαλζαζκέλεο αλαγξαθήο ππαίηηνπ πνδνζθαηξηζηή (ηαπηφηεηαο πξνζψπνπ 

παξαβάηε), β) παξάβαζε ε νπνία δηεπξάρζε θαη δελ ηηκσξήζεθε απφ ηνλ 

δηαηηεηή δηφηη  δηέιαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ δηαηηεηή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη 

ππνρξεσηηθή ε θιήζε ζε απνινγία.  

Οη αθνινπζνχζεο ηε ζχληαμε ηνπ Φ.Α. εθζέζεηο ησλ δηαηηεηψλ, ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα αληαπνδείμνπλ ην Φ.Α. ζην ζχλνιφ ηνπ, παξά κφλν 

λα ρξεζηκεχζνπλ σο ζηνηρεία δηεπθξίληζεο ή ζπκπιήξσζεο ησλ αλαγξαθνκέλσλ 

ζην Φ.Α. παξαηεξήζεσλ ηνπ δηαηηεηή. 

 

9. ε πεξίπησζε πνπ ην Φ.Α. πνπ πξνζθνκίδεη ν δηαηηεηήο ζηε δηνξγαλψηξηα 

δηαθέξεη απφ ην αληίγξαθν ησλ νκάδσλ, ε δηνξγαλψηξηα δηεμάγεη έιεγρν. Δθ’ 

φζνλ απνδεηρζεί φηη ν δηαηηεηήο πξνζέζεζε ή δηέγξαςε ιέμεηο ή ππνγξαθέο 

αξρεγψλ ή βνεζψλ δηαηηεηψλ ή νηηδήπνηε άιιν ζηνηρείν ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν 

ηνπ Φ.Α. κεηά ην θιείζηκφ ηνπ, απηά δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Ο παξαβάηεο 

δηαηηεηήο παξαπέκπεηαη ζην νηθείν φξγαλν θαη ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκφ έμη (6) 

κελψλ ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη νξηζηηθή δηαγξαθή. 
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10. Οη δηαηηεηέο ησλ Παλειιήλησλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ ζα απνζηέιινπλ 

κεηά ηε ιήμε θάζε αγψλα ην Φ.Α. ζηελ δηνξγαλψηξηα θαη ηελ Κ.Δ.Γ. κε 

ηειενκνηνηππία (FAX). Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ 

πξσηαζιήκαηνο νη νκάδεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηνπνζεηήζνπλ ζηα 

απνδπηήξηα ησλ δηαηηεηψλ ζπζθεπή ηειενκνηνηππίαο (FAX). 

Σπρφλ αδηθαηνιφγεηε παξάιεηςε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ησλ νκάδσλ, ζε θάζε 

αγψλα, ζπλεπάγεηαη ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ ηξηαθνζίσλ επξψ (300). 

 

11. Οη δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη νπνίνη δελ ζα 

απνζηέιινπλ ην Φ.Α. εληφο δχν (2) σξψλ, ζα παξαπέκπνληαη γηα πεηζαξρηθφ 

έιεγρν. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ιεηηνπξγεί FAX ζηα 

απνδπηήξηα ησλ γεπέδσλ, νη δηαηηεηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε εληφο ηεο ίδηαο 

εκέξαο πνπ ηειείηαη ν αγψλαο, λα απνζηέιινπλ ην Φ.Α. απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

FAX. 

 

 Άξζξν 16 

 Ώξα πξνζέιεπζεο νκάδαο – Μπάιεο αγώλα 

1. Καζεκηά απφ ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο είλαη ππνρξεσκέλε: 

α) Να πξνζέξρεηαη ζην γήπεδν ηνπ αγψλα έγθαηξα πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε 

έλαξμή ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, 

ψζηε λα είλαη έηνηκε λα αγσληζηεί πέληε ηνπιάρηζηνλ ιεπηά πξηλ ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα. 

β) Να είλαη εθνδηαζκέλε κε ην θαηάιιειν θαξκαθεπηηθφ πιηθφ, γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ απφ ηνπο πνδνζθαηξηζηέο. 

 

2. Η γεπεδνχρνο νκάδα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξνζθφκηζε ζηνλ δηαηηεηή ηθαλνχ 

αξηζκνχ κπαιψλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα. Οη πξνζθνκηδφκελεο κπάιεο πνπ 

ν ηχπνο ηνπο νξίδεηαη απφ ηελ δηνξγαλψηξηα είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηηο 

δηαγσληδφκελεο νκάδεο θαη ηνλ δηαηηεηή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηηο 

βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ. 

 

3. ηνπο αγψλεο θαηάηαμεο (κπαξάδ) θάζε νκάδα ππνρξενχηαη λα έρεη ζηε δηάζεζε 

ηνπ δηαηηεηή απφ ηελ έλαξμε κέρξη ηελ ιήμε ηνπ αγψλα νθηψ (8) κπάιεο θαλνληθέο 

θαη ζε θαιή θαηάζηαζε.  
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4. ε πεξίπησζε κε έλαξμεο ή δηαθνπήο ηνπ αγψλα ειιείςεη κπάιαο, ε ηπρφλ 

ππαηηηφηεηα κηαο ή θαη ησλ δχν απφ ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο θξίλεηαη απφ ην 

αξκφδην φξγαλν, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην Φ.Α. θαη ζηελ έθζεζε ηνπ 

παξαηεξεηή. 

 

 Άξζξν 17 

 Αδπλακία ζπκκεηνρήο νκάδαο ζε αγώλα 

1. Οκάδα πνπ δελ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζε αγψλα νπνηνπδήπνηε πξσηαζιήκαηνο 

πξέπεη λα εηδνπνηήζεη αηηηνινγεκέλα κε έγγξαθφ ηεο ηε δηνξγαλψηξηα, πξηλ απφ 

ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εθηφο αλ, γηα ηελ ππνρξέσζε ηεο λα αγσληζηεί, 

εηδνπνηήζεθε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ νθηψ (8) εκεξψλ, νπφηε ε 

εηδνπνίεζε απηή πξέπεη λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηξεηο (3) εκέξεο. 

 

2. Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ή παξαηηεζεί απφ αγψλα ή αγψλεο ή 

απνρσξήζεη απφ ην πξσηάζιεκα ή παξνπζηάδεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κε 

ιηγφηεξνπο ηνπ ειάρηζηνπ επηηξεπνκέλνπ νξίνπ πνδνζθαηξηζηέο γηα ηελ έλαξμή 

ηνπ, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, εθηφο απφ ηελ θαηαβνιή θάζε 

ζρεηηθήο δαπάλεο, ηηκσξείηαη κε απψιεηα ησλ αγψλσλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο 

ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε αγψλα. Αθαηξνχληαη επίζεο δύν (2) βαζκνί 

από ηνλ βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο ηξέρνπζαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ θαη 

δχν (2) βαζκνί απφ ηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ηεο επνκέλεο πεξηφδνπ γηα θάζε 

αγψλα πνπ ε νκάδα δελ παξνπζηάδεηαη θαλνληθά, παξαηηείηαη ή δειψλεη 

απνρψξεζε απφ ην πξσηάζιεκα. Η αθαίξεζε ησλ δχν (2) βαζκψλ ηζρχεη γηα 

κέρξη ηξεηο (3) αγψλεο ζε θάζε πξσηάζιεκα. 

 

3. Απφ ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο απαιιάζζεηαη ε νκάδα πνπ δειψλεη αδπλακία 

ζπκκεηνρήο ζε αγψλα, εθ’ φζνλ απηή νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία. Ωο 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. 

 

4. Οκάδα πνπ δειψλεη εκπξφζεζκα αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε αγψλα, ε νπνία φκσο 

δελ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλε απφ ηε δηνξγαλψηξηα ή νκάδα πνπ αξλείηαη λα 

αγσληζηεί ζηελ έδξα αληηπάινπ ηεο, ε νπνία είρε κεηαθηλεζεί γηα ηνλ αγψλα ηνπ 
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πξψηνπ γχξνπ, εθηφο απφ ηηο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

ηνχηνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη -θαηά πεξίπησζε- απνδεκίσζε πνπ 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο δηνξγαλψηξηαο ηφζν ζην αληίπαιν ζσκαηείν (εθ’ 

φζνλ είρε κεηαθηλεζεί ζηνλ πξψην γχξν) φζν θαη ζηελ δηνξγαλψηξηα ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο. 

 

 Άξζξν 18 

 Γειηίν αηνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιώλ πνδνζθαηξηζηή –

 Γειηίν πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή 

1. Οη νκάδεο ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπο ππνρξενχληαη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη λα 

παξαδίδνπλ ζην δηαηηεηή: 

α) Σν δειηίν αηνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιψλ πνδνζθαηξηζηή. 

β) Γειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή ή πξνπνλεηψλ ηεο νκάδαο. 

 

2. α) Σν δειηίν αηνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιψλ πνδνζθαηξηζηή ζα αλαγξάθεη 

ππνρξεσηηθά ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πνδνζθαηξηζηή  θαη ηνπ ζσκαηείνπ ζην 

νπνίν αλήθεη θαη ζα θέξεη βεβαίσζε ηνπ "Κέληξνπ Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ 

Αγσληζηηθήο Ιθαλφηεηαο  Πνδνζθαηξηζηψλ Δ.Π.Ο." φηη ν πνδνζθαηξηζηήο 

ππνβιήζεθε ζ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο  απφ ηελ  παξ. 2  εδ. β ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ππνρξεσηηθέο πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο. 

β) Οη πξσηνεγγξαθφκελνη θαη φινη αλεμαηξέησο νη εξαζηηέρλεο 

πνδνζθαηξηζηέο, πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ή δηαηεξήζνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ ζε αγψλεο ηνπηθψλ θαη εζληθψλ εξαζηηερληθψλ 

πξσηαζιεκάησλ, ππνρξενχληαη θαηά ηελ πξψηε εγγξαθή ησλ θαη ελ 

ζπλερεία δηαδνρηθά εληφο θάζε έηνπο απφ ηεο εκεξνκελίαο  ηεο  πξψηεο 

εγγξαθήο ησλ, λα ππνβάιινληαη κέζσ ησλ νηθείσλ Δ.Π.. ζηηο αθφινπζεο 

εμεηάζεηο : 

- Γεληθή αίκαηνο 

- ΣΚΔ 

- άθραξν αίκαηνο 

- Οπξία αίκαηνο 

- Οπξηθφ νμχ αίκαηνο 

- Υνιεζηεξίλε - ηξηγιπθεξίδηα 

- Ακπιάζε 
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- Κάιην 

- γ-GT 

- Αιθαιηθή θσζθαηάζε 

- Κξεαηηλίλε 

- CK 

- SGOT 

- SGPT 

- Υνιεξπζξίλε 

- Γεληθή νχξσλ 

- Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα 

- Τπεξερνθαξδηνγξάθεκα 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ππνρξεσηηθψλ εμεηάζεσλ δηαβηβάδνληαη ζην 

"Κέληξν Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ Αγσληζηηθήο Ιθαλφηεηαο  Πνδνζθαηξηζηψλ 

Δ.Π.Ο."  ην νπνίν θαηαρσξεί ζην δειηίν αηνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιψλ 

πνδνζθαηξηζηή, ηε βεβαίσζε ηεο παξ. 2 εδ. α ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Η 

βεβαίσζε απηή ηζρχεη γηα έλα κφλν έηνο, θαηαρσξείηαη ππνρξεσηηθά θάζε 

ρξφλν ζηελ νηθεία ζηήιε ηνπ δειηίνπ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιψλ 

πνδνζθαηξηζηή θαη πξέπεη λα ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγψλα. 

Οη πνδνζθαηξηζηέο πνπ επηζπκνχλ, εθηφο ησλ ζηαζκψλ πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο Δ.Π.., κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο ππνρξεσηηθέο πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο ζε δεκφζηα ή 

ηδησηηθά ηαηξηθά θέληξα θαη λα πξνζθνκίδνπλ ηηο εμεηάζεηο θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηψλ ζηελ νηθεία Έλσζε Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ.  

Σν δειηίν αηνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιψλ πνδνζθαηξηζηή, ζα αλαθαιείηαη 

πξνζσξηλά  γηα φζν ρξφλν ν πνδνζθαηξηζηήο αξλείηαη ή παξαιείπεη λα 

ππνβιεζεί ζηηο αλσηέξσ εμεηάζεηο. 

γ) ηηο Δλψζεηο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ην λέν 

απηφ ζχζηεκα, εμαθνινπζεί γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν λα ηζρχεη ε 

θαηάζηαζε πγείαο πνδνζθαηξηζηψλ. ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ 

πνδνζθαηξηζηψλ ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ηα πιήξε ζηνηρεία απηψλ 

θαζψο θαη ηνπ ζσκαηείνπ πνπ αλήθνπλ, ζα θέξεη δε ηαηξηθή ζεψξεζε, ζηελ 

νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη νη πεξηιακβαλφκελνη ζηνλ πίλαθα πνδνζθαηξηζηέο 

είλαη απνιχησο πγηείο θαη ηθαλνί λα αγσλίδνληαη ζε αγψλεο ηεο νκάδαο ηνπο. 
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Η σο άλσ ηαηξηθή ζεψξεζε, πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ αζιίαηξν ή 

νξζνπεδηθφ ή παζνιφγν ή θαξδηνιφγν ή αγξνηηθφ ηαηξφ ή γεληθήο ηαηξηθήο, 

πξέπεη δε λα παξέρεηαη ππνρξεσηηθά αλά έηνο γηα θάζε πνδνζθαηξηζηή θαη 

λα ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγψλα. 

Η κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν απφδεημε ηεο πγείαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ 

είλαη απαξάδεθηε. Αληίγξαθν ηνπ πίλαθα πγείαο θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά θαη 

εληφο 24ψξνπ απφ ηεο ηαηξηθήο ζεσξήζεψο ηνπ, ζηε δηνξγαλψηξηα κε 

επζχλε ηνπ ζσκαηείνπ, απνηειεί δε ην αδηακθηζβήηεηα επίζεκν έγγξαθν ζε 

πεξίπησζε ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ. Η θαηάζεζε, ζηε δηνξγαλψηξηα, ηεο 

θαηάζηαζεο πγείαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, εθ’ φζνλ έρεη ζπληειεζζεί πέξαλ 

ηεο 24ψξνπ πξνζεζκίαο, δελ επηθέξεη αθπξφηεηα ή θχξσζε, κε ηε βαζηθή 

πάληνηε πξνυπφζεζε, φηη ε θαηάζεζε απηή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηε ηέιεζε ηνπ αγψλα. 

 

3. Σν ππφ ζηνηρεία 1β δειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή εθδίδεηαη θαη’ έηνο γηα κελ ηα 

εζληθά πξσηαζιήκαηα απφ ηελ Δ.Π.Ο. γηα δε ηε Γ’ Δζληθή θαη ηηο ηνπηθέο 

θαηεγνξίεο απφ ηηο νηθείεο Δ.Π.. 

 

4. Ο δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεκεηψζεη ζηελ νηθεία ζηήιε ηνπ Φ.Α. ηηο 

ηπρφλ ειιείςεηο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

5. Ο έιεγρνο γίλεηαη απφ ην δηαηηεηή θαη ηνπο αξρεγνχο ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

νκάδσλ ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαηά ηελ εθ κέξνπο ηνπ 

δηαηηεηή ζπκπιήξσζε ηνπ Φ.Α. 

 

6. Ο δηαηηεηήο ππνρξενχηαη λα θξαηήζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

πνδνζθαηξηζηψλ κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α., νη δε αξρεγνί ησλ νκάδσλ 

κπνξνχλ λα ηα δεηήζνπλ ζ’ απηφ ην δηάζηεκα γηα λα ηα ειέγμνπλ κφλν γηα ηελ 

πεξίπησζε δηαηχπσζεο έλζηαζεο πιαζηνπξνζσπίαο. 

 

7. α) Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε νπνηνδήπνηε αγψλα πξσ-

ηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ ρσξίο ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο, 

λνκίκσο εθδνζέλησλ, ν δε δηαηηεηήο ππνρξενχηαη λα απαγνξεχζεη ηε 

ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή γηα ηνλ νπνίν δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

απηέο. 
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Δάλ παξά ηαχηα πνδνζθαηξηζηήο κεηάζρεη ζηνλ αγψλα ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζεσξείηαη αληηθαλνληθή, ε ππαίηηα δε νκάδα, ζε πεξίπησζε παξαδνρήο 

έλζηαζεο ή θαηαγγειίαο πθίζηαηαη ηηο πξνβιεπφκελεο γηα ηελ πεξίπησζε 

θπξψζεηο. 

β) Απαγνξεχεηαη επίζεο ε είζνδνο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη ζηνλ πάγθν ησλ 

αλαπιεξσκαηηθψλ, ηνπ πξνπνλεηή πνπ δελ παξέδσζε ην δειηίν 

πηζηνπνίεζεο. 

γ) ε παξάβαζε ησλ σο άλσ ν δηαηηεηήο ηηκσξείηαη απφ ηo αξκφδην 

δηθαηνδνηηθφ φξγαλν κε πνηλή απαγφξεπζεο δηεχζπλζεο αγψλσλ γηα ηξεηο 

(3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο. 

 

8. α) Δπηηξέπεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ε αληηθαηάζηαζε κέρξη ηξηψλ 

πνδνζθαηξηζηψλ απφ θάζε νκάδα θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο 

αγσλίδνληαη, απαγνξεπνκέλεο ηεο επαλαζπκκεηνρήο νπνηνπδήπνηε 

πνδνζθαηξηζηή πνπ αληηθαηαζηάζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα.  

β) Απαγνξεχεηαη ε αληηθαηάζηαζε πνδνζθαηξηζηή, ν νπνίνο απνβιήζεθε απφ 

ην δηαηηεηή. 

γ) Παξάβαζε ησλ πεξηπηψζεσλ (α) θαη (β) ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ 

ζπληζηά ιφγν αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο εμεηαδνκέλεο θαηφπηλ ελζηάζεσο. 

 

 Άξζξν 19 

 Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απαγόξεπζεο ζπκκεηνρήο 

 πνδνζθαηξηζηώλ ζε αγώλεο 

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 

κέζα 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 έσο ηξεηο ρηιηάδεο 

(3.000) επξψ. Αλ απηή ε παξάβαζε ζεκεησζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθείνπ 

πξσηαζιήκαηνο, ηφηε ε πην πάλσ πνηλή αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηνπ 
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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 ζπκπιεξνχηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δεχηεξνπ αγψλα. 

Παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηνπ δεχηεξνπ αγψλα αλ 

ππνβιεζεί έλζηαζε αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 23 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ.  

β) Απαγνξεχεηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε έλαο εξαζηηέρλεο 

πνδνζθαηξηζηήο λα ιάβεη κέξνο ζε αγψλεο νπνηνπδήπνηε πξσηαζιήκαηνο 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 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 ζσκαηείν ηνπο ζε άιιν ζσκαηείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ίδηαο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ. 

γ) Απαγνξεχεηαη θαη είλαη άθπξε ε κεηεγγξαθή πνδνζθαηξηζηή ζε λέν 

ζσκαηείν, εθφζνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ 

έιαβε κέξνο ζε αγψλα ηνπ πξνεγνχκελνπ ζσκαηείνπ ηνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε ε ζπκκεηνρή ζε αγψλα ηνπ λένπ ζσκαηείνπ ηνπ, είλαη 

αληηθαλνληθή. 

 

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 θαη ζε νκάδα γπλαηθψλ πνπ δελ 

έρεη ζπκπιεξψζεη ην 12ν έηνο ηεο ειηθίαο. Ο δηαηηεηήο ππνρξενχηαη λα κελ 

επηηξέπεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ, εάλ φκσο παξά ηαχηα ν πνδνζθαηξηζηήο 

κεηάζρεη ζηνλ αγψλα, πέξαλ ηεο αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο ηνπ, ν δηαηηεηήο 
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ηηκσξείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν κε πνηλή απαγφξεπζεο δηαηηεζίαο 

αγψλσλ γηα ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο.  

γ) Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ ζε αγψλεο ηεο Γ΄ 

Δζληθήο Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο. Καη' εμαίξεζε, ζσκαηεία πνπ 

ππνβηβάζηεθαλ απφ ηελ Γ' ζηελ Γ' Δζληθή θαηεγνξία έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

δηαηεξνχλ ζηε δχλακε ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα έλα (1) έηνο ζηνπο 

αγψλεο ηνπο, κέρξη δχν (2) πνδνζθαηξηζηέο, πνιίηεο ππεθφνπο Υσξψλ - 

Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (θνηλνηηθνχο) ησλ νπνίσλ ηα πθηζηάκελα 

θαηά ηνλ ππνβηβαζκφ ζπκβφιαηα εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ζπκβαηηθή 

δηάξθεηα θαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζπλαηλεί πξνο ηνχην θαη ν 

πνδνζθαηξηζηήο, απνδερφκελνο εγγξάθσο, ηελ αιιαγή ηδηφηεηαο ηνπ (απφ 

επαγγεικαηία ζε εξαζηηέρλε). Όκνηα θαη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ζε 

εξαζηηερληθφ ζσκαηείν πνπ αλέξρεηαη ζηελ Γ΄ Δζληθή Δξαζηηερληθή 

Καηεγνξία, λα δηαηεξεί ζηελ δχλακή ηνπ, κε δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη, κέρξη 

δχν (2) αιινδαπνχο πνδνζθαηξηζηέο, εθφζνλ αλήθαλ ζηελ δχλακε ηνπ ελ 

ιφγσ ζσκαηείνπ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. 

δ) ηνπο αγψλεο ησλ ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη ην πεξηθεξεηαθφ 

πξσηάζιεκα γπλαηθψλ 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 Φ.Α. κέρξη δχν (2) θνηλνηηθψλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγψλα. Όκνηα επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φχιιν 

Αγψλα κέρξη δχν (2) αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγψλα. Σέινο ζηελ ελδεθάδα ηνπ αγψλα δχλαληαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ έσο ηέζζεξηο (4) ζπλνιηθά θνηλνηηθνί πνδνζθαηξηζηέο, 

εθφζνλ ε αγσληδφκελε νκάδα δελ δηαζέηεη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Φ.Α. ηνλ 

παξαπάλσ πξνβιεπφκελν αξηζκφ αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ. 

Αληίζηξνθα ε έιιεηςε θνηλνηηθψλ δελ ζπκπιεξψλεηαη κε αιινδαπνχο 

πνδνζθαηξηζηέο 

ε) Η παξάβαζε ησλ απαγνξεχζεσλ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ ζπληζηά 

αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη ζε πεξίπησζε έλζηαζεο ε ππαίηηα νκάδα 

ηηκσξείηαη κε απψιεηα ηνπ αγψλα θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή έσο ηξεηο ρηιηάδεο 

(3.000) επξψ. Ο αγψλαο θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο κε 
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βαζκνχο ηξεηο (3) θαη ηέξκαηα 3-0 εθηφο εάλ ην απνηέιεζκα επλνεί ηελ 

αληίπαιε νκάδα. 

 

4. ηα πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ πνδνζθαηξηζηέο πνπ 

ε ειηθία ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε ηεο δηνξγαλψηξηαο. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχνπλ 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 9δ.  

 

5. α) Γηαηηεηέο ελ ελεξγεία ή κε, εγγεγξακκέλνη ζε ζπλδέζκνπο, δελ έρνπλ 

δηθαίσκα λα κεηέρνπλ ζαλ πνδνζθαηξηζηέο ζε αγψλεο, ηπρφλ δε ζπκκεηνρή 

ηνπο είλαη αληηθαλνληθή κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

θπξψζεηο ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ζρεηηθήο έλζηαζεο. 

β) Γηπισκαηνχρνη πξνπνλεηέο, νη νπνίνη θαηά ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ζπκβιήζεθαλ κε ζσκαηεία θαη έιαβαλ 

ηαπηφηεηα πξνπνλεηή απφ ηελ νηθεία Δ.Π.. ή ηελ Δ.Π.Ο. δελ έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα κεηέρνπλ σο πνδνζθαηξηζηέο ζε επίζεκνπο αγψλεο. Σπρφλ  

ζπκκεηνρή ηνπο απνηειεί αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή, εθαξκνδνκέλεο ηεο 

δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 11 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

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. 

 

6. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ 

αγψλα θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηηκσξεζεί κε νπνηαδήπνηε άιιε ηδηφηεηα 

(εθφξνπ, πξνπνλεηή, θπζηθνζεξαπεπηή θ.ιπ.). Σπρφλ ζπκκεηνρή είλαη 

αληηθαλνληθή θαη ζε πεξίπησζε έλζηαζεο εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 

παξ. 11. 

 

7. Απαγνξεχεηαη ζε πνδνζθαηξηζηή εξαζηηερληθνχ ζσκαηείνπ λα αγσληζζεί ζηελ 

νκάδα ηνπ γηα κηα αγσληζηηθή εθ’ φζνλ θιήζεθε ζε εθδήισζε θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα απφ ηελ δηνξγαλψηξηα θαη δελ πξνζήιζε αδηθαηνιφγεηα. ε 

πεξίπησζε πνπ ζα αγσληζζεί ε ζπκκεηνρή ζεσξείηαη αληηθαλνληθή. 
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8. Οη Δλψζεηο κπνξνχλ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπο λα ππνρξεψλνπλ ηα ζσκαηεία 

ηεο δχλακήο ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ λεαξψλ 

πνδνζθαηξηζηψλ ζηνπο αγψλεο ηνπο. Ο αξηζκφο θαη ε ειηθία ησλ πνδνζθαηξηζηψλ 

απηψλ ππνρξεσηηθά ζα πξνβιέπεηαη θαη ζα θαζνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε, 

εθαξκνδνκέλεο ηεο παξ.9δ ηνπ παξφληνο. 

ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο ησλ ζσκαηείσλ, θαζψο 

θαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο παξ.4 ηνπ παξφληνο, ν δηαηηεηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα κελ ηειέζεη ηνλ αγψλα θαη γηα ηελ ππαίηηα ή ηηο ππαίηηεο νκάδεο 

ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 21 παξ.2α ηνπ Κ.Α.Π. 

ε πεξίπησζε δε πνπ ν δηαηηεηήο επηηξέςεη ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα, παξαπέκπεηαη 

θαη ηηκσξείηαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ, ε δε νκάδα ή 

νκάδεο ππφθεηληαη ζηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ.2α ηνπ Κ.Α.Π. 

 

9. α) Δηδηθά γηα ην πξσηάζιεκα ηεο Γ΄ Δζληθήο Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο είλαη 

ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ηξηώλ (3) πνδνζθαηξηζηψλ ειηθίαο θάησ ησλ 

είθνζη (20) εηψλ, νη νπνίνη ζα κεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηνλ δηεμαγφκελν 

αγψλα, ζπλερψο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα απηνχ. Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή 

ζε αγψλα πεξηζζφηεξσλ ησλ δχν (2) πνδνζθαηξηζηψλ ειηθίαο άλσ ησλ 

ηξηάληα ηξηψλ (33) εηψλ.  

β) Δθφζνλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

αγψλα, ν δηαηηεηήο ππνρξενχηαη λα κελ ηειέζεη απηφλ, ζε βάξνο δε ηεο 

ππαίηηαο ή ησλ ππαίηησλ νκάδσλ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην 

άξζξν 21 ηνπ Κ.Α.Π. θπξψζεηο, εθφζνλ φκσο ε ίδηα παξάβαζε 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ινγίδεηαη σο αληηθαλνληθή 

ζπκκεηνρή, ζηελ ππαίηηα δε νκάδα επηβάιιεηαη κεηά απφ έλζηαζε, ε 

πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 23 παξ. 11 ηνπ Κ.Α.Π. θχξσζε. ε θάζε 

πεξίπησζε ν δηαηηεηήο πνπ επηηξέπεη ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ θάησ ησλ είθνζη (20) εηψλ ή πεξηζζφηεξσλ ησλ δχν (2) 

πνδνζθαηξηζηψλ άλσ ησλ ηξηάληα ηξηψλ (33) εηψλ, ηηκσξείηαη κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ. 

Δθηφο απφ ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 11 ηνπ Κ.Α.Π., επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθή πνηλή έσο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ πνπ εμνθιείηαη άκεζα 

άιισο ην ζσκαηείν δελ αγσλίδεηαη θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηνπ, 

απνβάιιεηαη απφ ην πξσηάζιεκα θαη ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε 
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θαηεγνξία. 

γ) ε πεξίπησζε απνβνιήο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ απηψλ, ν αγψλαο ζπλερίδεηαη 

ρσξίο απηνχο. Σν ζσκαηείν δελ ππνρξενχηαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, λα 

ζπκπιεξψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 

δ) Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, σο ρξνλνινγία 

γέλλεζήο ηνπο ζεσξείηαη ε 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο γέλλεζήο ηνπο. Οη 

πνδνζθαηξηζηέο, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ ην σο άλσ φξην ειηθίαο κεηά ηελ 

1ε Ιαλνπαξίνπ, δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο θππέιινπ θαη 

πξσηαζιήκαηνο ηνπ ζσκαηείνπ ζην νπνίν αλήθνπλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο, πνπ δηεμάγεηαη ηελ ζπγθεθξηκέλε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν.  

 

 Άξζξν 20 

 Βαζκνινγηθή θαηάηαμε νκάδσλ 

1. ηνπο αγψλεο πξσηαζιεκάησλ νη αγσληδφκελεο νκάδεο βαζκνινγνχληαη ζε 

πεξίπησζε λίθεο κε ηξεηο (3) βαζκνχο, ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο κε έλα (1) βαζκφ 

θαη ζε πεξίπησζε ήηηαο κε κεδέλ (0) βαζκνχο. 

 

2. Η δηνξγαλψηξηα θάζε πξσηαζιήκαηνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί βαζκνινγηθφ πίλαθα 

θαη κε βάζε απηφλ λα επηθπξψζεη ηελ νξηζηηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ. 

 

3. Η επηθχξσζε ηνπ παξαπάλσ βαζκνινγηθνχ πίλαθα γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. 

ηεο δηνξγαλψηξηαο κεηά ηελ πεξαίσζε φισλ ησλ αγψλσλ πξσηαζιήκαηνο θαη 

αγψλσλ Κππέιινπ Διιάδνο, πνπ κεηέρνπλ νη νκάδεο απηέο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ εθθξεκνχλ ζηα αξκφδηα αζιεηηθά φξγαλα πξνζθπγέο ή 

ελζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ 

γηα ηε ληθήηξηα νκάδα ηνπ πξσηαζιήκαηνο ή ηνπ νκίινπ, ηηο νκάδεο πνπ 

πξνβηβάδνληαη ή ππνβηβάδνληαη ζε άιιε θαηεγνξία. 

 

4. Οη νκάδεο θαηαηάζζνληαη, θαηά ζεηξά, ζηνλ βαζκνινγηθφ πίλαθα κε θξηηήξην ην 

ζχλνιν ησλ βαζκψλ πνπ ζπγθέληξσζαλ ε θαζεκηά. 

Απφ ηνλ πίλαθα απηφ: 

α) Αλαθεξχζζεηαη ε ληθήηξηα νκάδα ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ είλαη απηή πνπ 

έρεη ηελ πξψηε ζέζε. 

β) Πξνθχπηνπλ νη νκάδεο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο 
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δηεζλείο δηνξγαλψζεηο θαη 

γ) Πξνθχπηνπλ ε νκάδα ή νκάδεο πνπ πξνβηβάδνληαη ή ππνβηβάδνληαη ζηελ 

αλψηεξε ή θαηψηεξε θαηεγνξία βάζεη ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο. 

 

5. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη ηζνβάζκεζε νκάδσλ γηα 

ηηο ζέζεηο ηεο παξ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηφηε γηα ηηο νκάδεο πνπ ηζνβαζκνχλ 

ζπληάζζεηαη εηδηθφο βνεζεηηθφο πίλαθαο κε θξηηήξην ην ζχλνιν ησλ βαζκψλ πνπ 

ζπγθέληξσζε ε θαζεκηά ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο. 

 

6. Αλ κεηά ηε ζχληαμε θαη ηνπ παξαπάλσ εηδηθνχ βνεζεηηθνχ πίλαθα πξνθχπηεη λέα 

ηζνβάζκεζε νκάδσλ, ηφηε γηα ηηο νκάδεο πνπ ηζνβαζκνχλ ζηνλ παξαπάλσ 

βνεζεηηθφ πίλαθα, ζπληάζζεηαη άιινο εηδηθφο βνεζεηηθφο πίλαθαο κε θξηηήξην ηε 

δηαθνξά ηεξκάησλ πνπ έρεη ε θάζε νκάδα κεηαμχ ησλ εθ λένπ ηζνβαζκνχλησλ 

νκάδσλ ζηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο. 

 

7. Η ζεηξά πνπ παίξλεη ε θάζε νκάδα ζηνπο παξαπάλσ εηδηθνχο βνεζεηηθνχο 

πίλαθεο, κεηαθέξεηαη ζηνλ αξρηθφ βαζκνινγηθφ πίλαθα, γηα ηελ - θαηά ζεηξά - 

θαηάιεςε ησλ ζέζεσλ  ησλ νκάδσλ πνπ είραλ ηζνβαζκήζεη. 

 

8. Αλ θαη κεηά απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο πξνθχςεη λέα ηζνβάζκεζε νκάδσλ, ε 

ζεηξά θαηάηαμή ηνπο γίλεηαη σο εμήο: 

α) Δθ’ φζνλ ηζνβαζκνχλ δχν (2) νκάδεο, δηεμάγεηαη απιφο αγψλαο θαηάηαμεο 

πνπ δηαξθεί 90΄ ιεπηά, ζε νπδέηεξν γήπεδν θαη ζε πεξίπησζε ηζφπαινπ 

απνηειέζκαηνο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

β) Δθ’ φζνλ ηζνβαζκνχλ ηξεηο (3) ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο, ηφηε ε ζεηξά 

θαηάηαμήο ηνπο θαζνξίδεηαη κεηά απφ ηε δηεμαγσγή απιψλ αγψλσλ 

θαηάηαμεο ζε νπδέηεξα γήπεδα, κε δηάξθεηα θάζε αγψλα 90΄ (ρσξίο 

παξάηαζε). 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαη κεηά ηνπο παξαπάλσ αγψλεο θαηάηαμεο 

ηζνβαζκήζνπλ δχν (2) ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο, ε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο 

θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ παξ. 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θαη πάιη πξνθχςεη ηζνβαζκία, ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ 

νκάδσλ πνπ ηζνβάζκεζαλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε απφ ηε 

Γηνξγαλψηξηα Αξρή. 
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9. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηφο ν αγψλαο θαηάηαμεο ηειεηψζεη ηζφπαινο, 

δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα παξάηαζε κηζήο ψξαο ζε δχν εκίρξνλα απφ 15΄ ην θαζέλα, 

αλ δε θαη κεηά ηελ παξάηαζε ην απνηέιεζκα είλαη ηζφπαιν, ηφηε ε ληθήηξηα νκάδα 

αλαθεξχζζεηαη κεηά απφ εθηέιεζε επαλνξζσηηθψλ ιαθηηζκάησλ (πέλαιηπ) κε ηελ 

εμήο δηαδηθαζία: 

α) Ο δηαηηεηήο θάλεη ηελ επηινγή ηνπ ηέξκαηνο πξνο ην νπνίν ζα θηππεζνχλ ηα 

πέλαιηπ. 

β) Ο δηαηηεηήο θάλεη θιήξσζε γηα λα αλαδεηρζεί ε νκάδα, ε νπνία ζα 

θαζνξίζεη εάλ ζα εθηειέζεη ην πξψην ή ην δεύηεξν πέλαιηπ. 

γ) Καζεκηά απφ ηηο δχν νκάδεο ζα εθηειέζεη ζε βάξνο ηεο αληίπαιεο νκάδαο 

πέληε (5) πέλαιηπ, αθνχ ηεξήζεη ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ ε΄ θαη δ΄ πνπ 

αθνινπζνχλ. 

δ) Σα πέλαιηπ ζα εθηεινχληαη αλά έλα γηα θάζε νκάδα. 

ε) Η εθηέιεζε ησλ πέλαιηπ ζα ζηακαηήζεη αλ, πξηλ εθηειεζζνχλ θαη ηα πέληε 

(5) πέλαιηπ απφ θάζε νκάδα ππάξρεη ηφζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

απηψλ ψζηε εθείλε πνπ έρεη πεηχρεη (θηππψληαο πέλαιηπ) ηα ιηγφηεξα 

ηέξκαηα λα κελ κπνξεί λα θαιχςεη ηε δηαθνξά έζησ θαη αλ αθφκε εθηειέζεη 

ηα ππνινηπφκελα γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ πέληε (5) πέλαιηπ. 

δ) Αλ κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ πέληε (5) πέλαιηπ απφ θάζε νκάδα ν αξηζκφο ησλ 

ηεξκάησλ παξακέλεη ν ίδηνο ή δελ ζεκεηψζεθαλ ηέξκαηα θαη απφ ηηο δχν 

νκάδεο, ηφηε ε εθηέιεζε ησλ πέλαιηπ ζα ζπλερηζηεί κε ηελ ίδηα ζεηξά σο 

εμήο: 

Καζεκηά νκάδα ζα θηππά απφ έλα πέλαιηπ θαη αλ απφ ην θηχπεκα ηνπ 

πέλαιηπ αλαδεηρηεί ληθήηξηα, ν αγψλαο ηειεηψλεη, αιιηψο επαλαιακβάλεηαη 

απφ έλα πέλαιηπ απφ θάζε νκάδα, θαηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, κέρξη λα 

απνδεηρζεί ληθήηξηα. 

 

10. Η νκάδα ε νπνία ζεκεηψλεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ηεξκάησλ αλαθεξχζζεηαη 

ληθήηξηα. 

 

11. Γηθαίσκα λα θηππήζνπλ πέλαιηπ έρνπλ κφλν νη εμήο παίθηεο: 

α) Όινη φζνη βξίζθνληαη κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ζηε ιήμε ηνπ αγψλα, 

δειαδή ζην δεχηεξν εκίρξνλν ηεο παξάηαζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ 

κία νκάδα ηειεηψλεη ηνλ αγψλα κε κεγαιχηεξν αξηζκφ παηθηψλ απφ ηελ 
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αληίπαιε νκάδα, πξέπεη λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ηνπο, ψζηε λα εμηζσζνχλ κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ αληηπάισλ ηνπο θαη λα ελεκεξψζνπλ ηνλ δηαηηεηή γηα ην 

φλνκα θαη ηνλ αξηζκφ θαλέιαο ηνπ θάζε παίθηε ηνπο πνπ απνθιείεηαη. Απηή 

ηελ επζχλε έρεη ν αξρεγφο ηεο νκάδνο. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

ιαθηηζκάησλ απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηπ, ν δηαηηεηήο ζα βεβαηψλεηαη φηη 

κφλν έλαο ίδηνο αξηζκφο παηθηψλ απφ θάζε νκάδα παξακέλεη κέζα ζηνλ 

θχθιν ηεο ζέληξαο πνπ ζα εθηειέζνπλ ηα ιαθηίζκαηα».   

β) Δπίζεο ν πνδνζθαηξηζηήο (ή νη πνδνζθαηξηζηέο) ν νπνίνο είρε εγθαηαιείςεη 

πξνζσξηλά ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κε ηελ άδεηα ή ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δηαηηεηή 

θαη ν νπνίνο δελ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κε ηελ πην πάλσ 

ιήμε ηνπ αγψλα. 

γ) Καηά ην θηχπεκα ησλ πέλαιηπ δελ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε 

πνδνζθαηξηζηή ή πνδνζθαηξηζηψλ, εθηφο αλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

απηψλ ησλ πέλαιηπ ηξαπκαηηζζεί ν ηεξκαηνθχιαθαο, νπφηε επηηξέπεηαη λα 

αληηθαηαζηαζεί απηφο κε έλαλ πνδνζθαηξηζηή απφ ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο 

ηεο νκάδαο ηνπ, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία 

εθηέιεζεο ησλ πέλαιηπ. 

Η αληηθαηάζηαζε φκσο απηή ηνπ ηεξκαηνθχιαθα επηηξέπεηαη αλ ε νκάδα 

κέρξη θαη ηελ ιήμε ηεο παξάηαζεο, δελ έρεη πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηξηψλ 

πνδνζθαηξηζηψλ ηεο, φπσο επηηξέπνπλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

δ) Η εθηέιεζε ησλ πέλαιηπ ζα γίλεηαη απφ έλα δηαθνξεηηθφ πνδνζθαηξηζηή 

θάζε θνξά, ζε θακηά δε πεξίπησζε δελ κπνξεί ν ίδηνο πνδνζθαηξηζηήο κηαο 

νκάδαο λα εθηειέζεη πεξηζζφηεξα απφ έλα πέλαιηπ πξηλ νη ππφινηπνη 

ζπκπαίθηεο ηνπ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πέλαιηπ 

θηππήζνπλ απφ έλα πέλαιηπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ζ’ απηνχο θαη ηνπ 

ηεξκαηνθχιαθα ηεο νκάδαο ηνπ (ή ηνπ αλαγξαθφκελνπ ζην Φ.Α. 

αλαπιεξσκαηηθνχ), ν νπνίνο ζα είρε αληηθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε 

ηνπ εδ. γ΄ απηήο ηεο παξαγξάθνπ. 

ε) χκθσλα κε ηε δηάηαμε απηήο ηεο παξαγξάθνπ, θάζε πνδνζθαηξηζηήο 

κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ζέζε ηνπ κε ηνλ ηεξκαηνθχιαθα νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

θαηά ηε δηάξθεηα πνπ εθηεινχληαη ηα πέλαιηπ. 

 

12. Δάλ κνιαηαχηα δελ είλαη δπλαηή ε επαλάιεςε ησλ θηππεκάησλ πέλαιηπ, επεηδή 

ελ ησ κεηαμχ επήιζε ζθνηάδη, ηφηε ληθήηξηα νκάδα ζα αλαδεηρζεί κεηά απφ 
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θιήξσζε ηελ νπνία ζα θάλεη ν δηαηηεηήο κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ην 

απνηέιεζκα δε απηήο ηεο θιήξσζεο ζεκεηψλεη ππνρξεσηηθά ν δηαηηεηήο ζην Φ.Α. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην γήπεδν ζην νπνίν δηεμάγεηαη ν αγψλαο έρεη 

ειεθηξνθσηηζκφ, ε εθηέιεζε ησλ πέλαιηπ, ζα ζπλερηζζεί κε ην θσο ησλ 

πξνβνιέσλ κέρξη λα αλαδεηρζεί ε ληθήηξηα νκάδα. 

 

13. Η εθηέιεζε ησλ πέλαιηπ δελ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ αγψλα, αιιά δηαδηθαζηηθφ 

ηξφπν γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ληθεηή. 

 

14. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πξσηάζιεκα κηαο θαηεγνξίαο δηεμάγεηαη ζε 

δχν νκίινπο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ είλαη δπλαηή ε εληαία θαηάηαμε ησλ 

νκάδσλ, νη νπνίεο κεηέρνπλ ζ’ απηνχο ηνπο νκίινπο, ζηελ ηειηθή ζεηξά 

βαζκνινγίαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηνπο, ηφηε ζα ηειεζζεί αγψλαο θαηάηαμεο ζε 

νπδέηεξν γήπεδν κε δηάξθεηα 90΄. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πξσηάζιεκα κηαο Έλσζεο δηεμάγεηαη ζε δχν νκίινπο πνπ 

εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθά λεζηά παξέρεηαη ε δπλεηηθή επρέξεηα ζηελ Έλσζε λα 

ηειεί, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξσηαζιεηή, δηπινχο αγψλεο θαηάηαμεο δειαδή απφ 

έλαλ αγψλα ζηελ έδξα θάζε νκάδαο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηφο ν αγψλαο θαηάηαμεο ιήμεη ηζφπαινο, ζα 

δνζεί παξάηαζε κηζήο ψξαο ζε δχν εκίρξνλα απφ 15΄ ην θαζέλα. 

Αλ ην απνηέιεζκα ηνπ αγψλα θαη κεηά ηελ παξάηαζε παξακείλεη ηζφπαιν, ηφηε ν 

ληθεηήο ζα αλαθεξπρζεί κεηά απφ εθηέιεζε πέλαιηπ θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη 

ε παξ. 9 ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ. 

 

15. α) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην νηθείν πξσηάζιεκα δηεμάγεηαη ζε ηξεηο ή 

πεξηζζφηεξνπο νκίινπο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ είλαη δπλαηή ε εληαία 

θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ησλ νκίισλ απηψλ ζηελ ηειηθή ζεηξά βαζκνινγίαο ηνπ 

πξσηαζιήκαηφο ηνπο, ηφηε ζα δηεμαρζνχλ απινί αγψλεο θαηάηαμεο ζε 

νπδέηεξα γήπεδα δηάξθεηαο 90΄ (ρσξίο παξάηαζε). 

β) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαη κεηά ηνπο παξαπάλσ αγψλεο θαηάηαμεο 

ππάξρεη ηζνβάζκεζε νκάδσλ, ηφηε ε ζεηξά θαηάηαμεο ηνπο θαζνξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ παξ. 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

γ) ηελ πεξίπησζε πνπ θαη πάιη πξνθχςεη ηζνβαζκία, ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ 

νκάδσλ πνπ εθ λένπ ηζνβάζκεζαλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε απφ ηε 

Γηνξγαλψηξηα Αξρή. 
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16. α) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα ππάξρεη ηζνβαζκία αλάκεζα ζε νκάδεο 

ζηηο ππφινηπεο ελδηάκεζεο ζέζεηο ηνπ πίλαθα βαζκνινγίαο ε θαηάιεςε ησλ 

νπνίσλ δελ δίλεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο δηνξγαλψζεηο ή δελ 

δεκηνπξγεί θίλδπλν λα ππνβηβαζζνχλ νκάδεο ζε θαηψηεξε θαηεγνξία ή δελ 

αθήλεη ην ελδερφκελν λα πξνβηβαζζνχλ νκάδεο κε βάζε ηελ πξνθήξπμε ζε 

αλψηεξε θαηεγνξία, ηφηε ε θαηάηαμε γη’ απηέο ηηο ζέζεηο ζα γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζία ησλ παξ. 5, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη εθ’ φζνλ 

μαλαπξνθχςεη ηζνβαζκία, κε δεκφζηα θιήξσζε απφ ηε δηνξγαλψηξηα. 

β) Οη νκάδεο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζεηξά ζε δηαθνξεηηθνχο νκίινπο εληάζζνληαη 

ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ηεο θαηεγνξίαο ηνπο, χζηεξα απφ θιήξσζε θαη 

ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ απηφ ην άξζξν δηαδηθαζία, εθηφο απφ 

ηηο νκάδεο πνπ πξνβηβάδνληαη, ππνβηβάδνληαη ή δηεθδηθνχλ ζέζε ζε δηεζλείο 

δηνξγαλψζεηο. 

 

17. ε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο νη νπνίεο ππνρξενχληαη ζε 

αγψλεο θαηάηαμεο αξλνχληαη αδηθαηνιφγεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο δηνξγαλψηξηαο, λα 

πάξνπλ κέξνο ζ’ απηφλ ηνλ αγψλα, ππνβηβάδνληαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε 

θαηεγνξία θαη θαηαιακβάλνπλ ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηνλ νξηζηηθφ νηθείν 

βαζκνινγηθφ πίλαθα ηεο δηαλπφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. 

 

18. Δίλαη δπλαηφλ νη δηνξγαλψηξηεο κε ηελ πξνθήξπμή ηνπο λα εθαξκφδνπλ 

δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα αγψλσλ (PLAY OFFS) γηα ηνλ πξνβηβαζκφ, ππνβηβαζκφ 

θαη θαηάιεςε ησλ ελδηάκεζσλ ζέζεσλ ησλ νκάδσλ ηνπο ππφ ηελ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε φηη ην ζχζηεκα απηφ ζα πεξηγξάθεηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ζηελ 

νηθεία πξνθήξπμε. ηνπο αγψλεο απηνχο ηα εθηφο έδξαο ηέξκαηα ινγίδνληαη δηπιά, 

εθ’ φζνλ θαηά ηελ ηειηθή θαηάηαμε ππάξρεη ηζνβαζκία ζε βαζκνχο θαη ηέξκαηα. 

 

19. Οκάδα πνπ απνρσξεί κεηά ηελ έλαξμε θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε αγψλα 

θαηάηαμεο ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε δέθα (10) βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα ηεο 

επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαη επηβάιιεηαη ζ απηήλ ρξεκαηηθή πνηλή έσο 

ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. 
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 Άξζξν 21 

 Με ηέιεζε ή δηαθνπή αγώλα 

1. α) Αγψλαο πνπ δελ ηειέζζεθε, ρσξίο λα επζχλνληαη θαη νη δχν δηαγσληδφκελεο 

νκάδεο, επαλνξίδεηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε απνθάζεσο. 

β) Σν Φ.Α. πνπ ζπληάρζεθε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη άθπξν θαη ηπρφλ 

ππάξρνπζεο πνηλέο δελ εθηίνληαη. 

γ) Αληίζεηα, ην παξαπάλσ Φ.Α. είλαη ηζρπξφ γηα ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη 

ηηο παξαβάζεηο πνπ ηηκσξνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

ή ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα. 

δ) Αγψλαο πνπ αλαβάιιεηαη ή δηαθφπηεηαη, εμ αηηίαο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, 

δηεμάγεηαη ή ζπλερίδεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηα Παλειιήληα εξαζηηερληθά 

πξσηαζιήκαηα 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.  

Δάλ αγψλαο ή αγψλεο έρνπλ νξηζζεί λα δηεμαρζνχλ πξσηλή ψξα Κπξηαθήο 

θαη ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ αλαβιεζνχλ ή δηαθνπνχλ, δηεμάγνληαη ηελ 

επφκελε εκέξα ζην απηφ γήπεδν απνγεπκαηηλή ψξα θαη εηδηθφηεξα ηε 

ζπλήζε ψξα δηεμαγσγήο ησλ ππνινίπσλ αγψλσλ ηνπ νηθείνπ 

πξσηαζιήκαηνο ηεο απηήο αγσληζηηθήο εκέξαο. 

Αλ ν δηαηηεηήο δελ πξνζέιζεη ηελ επφκελε εκέξα, παξαπέκπεηαη γηα ηνλ 

πεηζαξρηθφ ηνπ έιεγρν, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

αλαβιεζεί ή δηαθνπεί θαη ηελ επφκελε εκέξα γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ 

πξναλαθέξεηαη, δηεμάγεηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 15 

εκεξψλ απφ ηελ πξψηε αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή 

απφθαζε ηεο δηνξγαλψηξηαο. 

ε) Αγψλαο πνπ δελ έιεμε ρσξίο ππαηηηφηεηα ησλ δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ 

επαλνξίδεηαη θαη ζπλερίδεηαη γηα ην ππνιεηπφκελν ηεο δηαθνπήο ρξνληθφ 

δηάζηεκα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ππήξραλ θαηά ηε δηαθνπή (π.ρ. αξηζκφο 

ηεξκάησλ, αξηζκφο πνδνζθαηξηζηψλ). 

ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηνλ πνδνζθαηξηζηή πνπ απνβιήζεθε ζηνλ 

δηαθνπέληα αγψλα, ε ζπλέρηζε ηνπ αγψλα απηνχ, εληφο δεθαπέληε εκεξψλ, 

δελ πξνζκεηξάηαη γηα ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο πνπ ηνπ επηβιήζεθε ζηνλ 

δηαθνπέληα αγψλα. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ζην ελδηάκεζν ησλ δχν 
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απηψλ αγψλσλ, ν ίδηνο πνδνζθαηξηζηήο απνβιεζεί ζε άιινλ αγψλα, ε 

ζπλέρηζε ηνπ δηαθνπέληα αγψλα πξνζκεηξάηαη γηα ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο 

ηνπ.  

 

2. Αγψλαο πνπ δελ ηειέζηεθε ή πνπ δελ έιεμε κε ππαηηηφηεηα ηεο κηαο ή θαη ησλ δχν 

νκάδσλ, πξνζκεηξάηαη γηα ηελ έθηηζε πνηλψλ κφλνλ ηεο αλππαίηηαο νκάδαο θαη 

ηηκσξείηαη σο εμήο: 

α) Με απψιεηα ηνπ αγψλα, κε αθαίξεζε δύν (2) βαζκώλ από ηνλ πίλαθα 

ηεο ηξέρνπζαο πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ κε αθαίξεζε δχν (2) βαζκψλ 

απφ ην επφκελν πξσηάζιεκα θαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) 

επξψ ζε βάξνο ηεο ππαίηηαο νκάδαο αλ ν αγψλαο δελ αξρίζεη. Οη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο κηα νκάδα ζεσξείηαη ππαίηηα γηα ηελ καηαίσζε αγψλα 

ελδεηθηηθά είλαη:  

αα) 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 ηεο θαηάζηαζεο πγείαο 

δηαγσληδνκέλσλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ηεο ηαπηφηεηαο 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. 

ββ) Με εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ επηβάιιεη λα ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε 

ηνπ δηαηηεηή κπάιεο θαλνληθέο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

γγ) Παξνπζίαζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κε ιηγφηεξνπο απφ ελλέα (9) 

πνδνζθαηξηζηέο, πνπ πξέπεη λα επξίζθνληαη κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ηε 

ζηηγκή ηνπ ελαξθηήξηνπ ιαθηίζκαηνο. 

δδ) Με ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ηέιεζεο ηνπ αγψλα 

απφ ηε γεπεδνχρν νκάδα. 

εε) Με εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηηάζζνπλ γηα ηελ νκάδα πνπ είλαη 

γεπεδνχρνο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9. 
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ζηζη) Με ηήξεζε απφ ηε γεπεδνχρν νκάδα ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην άξζξν 14 παξ. 3β. 

β) Με αθαίξεζε ηξηψλ (3) βαζκψλ απφ ην ηξέρνλ θαη δχν (2) βαζκψλ απφ ην 

επφκελν πξσηάζιεκα απφ ηελ ππαίηηα νκάδα, αλ ν αγψλαο δηαθνπεί πξηλ 

απφ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ.  

γ) Με αθαίξεζε δέθα (10) βαζκψλ απφ ην ηξέρνλ θαη πέληε (5) βαζκψλ απφ ην 

επφκελν πξσηάζιεκα, θαζψο θαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο ηξεηο ρηιηάδεο 

(3.000) επξψ γηα ηελ νκάδα πνπ ζα απνρσξήζεη απφ ηνλ αγψλα κεηά ηελ 

έλαξμή ηνπ. 

 

3. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ππαίηηα νκάδα 

ζεσξείηαη φηη εηηήζεθε κε ηέξκαηα 0-3, εθηφο αλ ην απνηέιεζκα επλνεί ηελ 

αλππαίηηα νκάδα, νπφηε ππνινγίδεηαη ην απνηέιεζκα πνπ πξαγκαηηθά 

ζεκεηψζεθε, κέρξη ηε δηαθνπή ή ηελ απνρψξεζε. 

 

4. α) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 23, ην Φ.Α. 

ππνινγίδεηαη γηα ηελ έθηηζε ησλ πνηλψλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηα 

αξκφδηα αζιεηηθά φξγαλα κφλνλ γηα ηελ αλππαίηηα νκάδα. 

β) Δπίζεο γηα ηελ έθηηζε ησλ πνηλψλ ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 

ππνινγίδεηαη θαη ε εκέξα ηεο καηαίσζεο αγψλα ιφγσ παξαίηεζεο νκάδαο 

κφλνλ γηα ηελ αληίπαιε ηεο παξαηηνχκελεο νκάδαο. 

 

5. ε πεξίπησζε πνπ ζα απνθιεηζζεί κηα νκάδα 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. 

 

6. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα απνθιεηζηεί νκάδα ιφγσ δσξνδνθίαο, ν απνθιεηζκφο 

ππνινγίδεηαη απφ θαη γηα ηνλ αγψλα ζηνλ νπνίν δηαπξάρζεθε ην αδίθεκα. 

 

7. Αλ κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο κηα νκάδα παξνπζηάδεη αξλεηηθή 

βαζκνινγία, αξρίδεη ηνπο αγψλεο ηεο γηα ην επφκελν πξσηάζιεκα πνπ ζα 
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δειψζεη ζπκκεηνρή θαη έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη κε ηζάξηζκν παζεηηθφ 

βαζκψλ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ νθείινληαη ρξεκαηηθέο πνηλέο γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία, πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα είλαη ε πιήξεο θαη 

νινζρεξήο εμφθιεζε ησλ ρξεκαηηθψλ απηψλ πνηλψλ. Πνηλέο πνπ δελ 

αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη δελ επηβάιινληαη απφ ηα κε ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π.Ο. ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα, δελ 

αλαγλσξίδνληαη θαη δελ ηζρχνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο. 

 

8. α) Γελ είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ελφο αγψλα ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαη γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν αλ ε κηα ή θαη νη δχν νκάδεο παξακείλνπλ ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν κε ιηγφηεξνπο απφ επηά (7) πνδνζθαηξηζηέο. 

β) Αλ ζπληξέμεη ηέηνηα πεξίπησζε, ν δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαθφςεη 

ηνλ αγψλα ν νπνίνο θαη θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο νκάδαο πνπ δελ έρεη 

επζχλε γηα ηε δηαθνπή κε ηέξκαηα 3-0, εθηφο αλ ηελ επλνεί ην απνηέιεζκα 

ηνπ αγψλα ηε ζηηγκή ηεο δηαθνπήο ηνπ. ’ απηή ηε πεξίπησζε έρεη εθαξκνγή 

ε δηάηαμε ηεο παξ. 2α ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

γ) ε πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν νκάδεο κείλνπλ κε ιηγφηεξνπο απφ επηά (7) 

πνδνζθαηξηζηέο, ν δηαηηεηήο ππνρξενχηαη λα δηαθφςεη ηνλ αγψλα. ηελ 

πεξίπησζε απηή ζεσξνχληαη θαη νη δχν νκάδεο ππεχζπλεο ηεο δηαθνπήο, 

κεδελίδνληαη θαη έρεη εθαξκνγή ε δηάηαμε ηεο παξ. 2α ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

 

9. ε θάζε πεξίπησζε πνπ δελ ηειείηαη ή δηαθφπηεηαη αγψλαο - γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν - γηα ην θχξνο απηνχ θαη ηηο επηβαιιφκελεο πνηλέο απνθαίλεηαη ην αξκφδην 

δηθαηνδνηηθφ φξγαλν. 

 

 Άξζξν 22 

 Πξόγξακκα αγώλσλ 

1. Η πξφζθιεζε νκάδαο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηνπο αγψλεο πξσηαζιήκαηνο γίλεηαη 

κε ηελ θνηλνπνίεζε πξν ηξηψλ (3) εκεξψλ γηα ηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα, 

πξηλ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπο, ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ 

θαηαξηίδεηαη χζηεξα απφ δεκφζηα θιήξσζε. 

Οη νκάδεο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα αλαβνιήο νπνηνπδήπνηε αγψλα κε θνηλή 

ζπκθσλία ηνπο. 
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2. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε δηνξγαλψηξηα κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ψξα θαη ην 

γήπεδν ηέιεζεο απηνχ, ππνρξενχηαη φκσο λα εηδνπνηήζεη φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θαη ην αξκφδην Σκήκα Σάμεο ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ αγψλα. Σν 24σξν αξρίδεη απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ηειεγξαθήκαηνο ή 

ΦΑΞ ή ηεο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν εηδνπνίεζεο απφ ηε δηνξγαλψηξηα. 

 

3. Κάζε αγψλαο πνπ ζεσξείηαη επαλαιεπηένο, δηεμάγεηαη κέζα ζε 15 εκέξεο απφ 

ηελ ηειεζίδηθε απφθαζε, 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. 

 

4. α) ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, κηα νκάδα δελ κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα 

αγσληζζεί ζε δεχηεξν αγψλα πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ, πξηλ παξέιζνπλ 

48 ψξεο απφ ηελ ιήμε ηνπ πξψηνπ αγψλα. 

β) Η αλαβνιή ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηε δηνξγαλψηξηα, χζηεξα απφ 

αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο νκάδαο πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κέρξη ηηο 

12π.κ. ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο ηνπ αγψλα, δηαθνξεηηθά ν αγψλαο 

δηεμάγεηαη θαη είλαη έγθπξνο. 

 

5. Δίλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε δηνξγαλψηξηα χζηεξα απφ έγγξαθν αίηεκα ε αλαβνιή 

ηνπ αγψλα πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ πνπ δεηείηαη απφ νκάδα: 

α) ηεο νπνίαο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) πνδνζθαηξηζηέο πνπ αλήθνπλ ζηε δχλακή 

ηεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δζληθή νκάδα ηεο Διιάδνο. 

β) Πξνθεηκέλνπ γηα νκάδεο εξαζηηερληθέο φηαλ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ 

πνδνζθαηξηζηέο ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο ησλ Μηθηψλ Οκάδσλ Παίδσλ θαη 

Νέσλ ηεο Δ.Π.. 

 

6. Ο αγψλαο πνπ αλαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.5 ηειείηαη κέζα ζε δηάζηεκα 

πνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 25 εκέξεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εκεξνκελία πνπ αλαβιήζεθε ε ηέιεζή ηνπ. 
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 Άξζξν 23 

 Τπνβνιή ελζηάζεσλ 

1. Δλζηάζεηο επηηξέπεηαη λα ππνβάιινληαη κφλν απφ ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο 

ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο, γηα ηνπο παξαθάησ απνθιεηζηηθά ιφγνπο: 

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 Καλνληζκνύο 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.  

δ) Γηα παξάιεηςε παξνπζίαο ηαηξνχ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, φπνπ 

απαηηείηαη. 

ε) Καηά ηνπ θχξνπο ηνπ αγψλνο ν νπνίνο εηειέζζε κε λνκίκσο θαη θαηά 

παξάβαζηλ δηαηάμεσο ηνπ Κ.Α.Π. ή ηεο εγθξηζείζεο πξνθήξπμεο.  

 

2. α) Οη ελζηάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη ζη΄ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ απηνχ ηνπ άξζξνπ, θαηαρσξνχληαη ζηελ νηθεία ζηήιε ζην Φ.Α. 

απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ νκάδσλ πνπ ελίζηαληαη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

αγψλα, κε εμαίξεζε ηελ έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο πνδνζθαηξηζηή, ε 

νπνία ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ν δηαηηεηήο ζα έρεη εηδνπνηεζεί ζρεηηθά -κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν- απφ 
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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). 

Δπίζεο ν δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θξαηήζεη ηελ θαηάζηαζε 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) Οη ελζηάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη ζη΄ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ απηνχ ηνπ άξζξνπ, ππνβάιινληαη πξνο απνθπγή 

θαζπζηεξήζεσλ, σο πξνο ην ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ αγψλα, ζην 

δηαηηεηή κε ζεκείσκα, πνπ πεξηγξάθεη ην είδνο θαη 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 ην αληίπαιν 

ζσκαηείν. 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. 
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3. Γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνρξεσηηθά θαηαρσξνχληαη ζην Φ.Α. θαηαηίζεηαη απφ ηελ 

εληζηάκελε νκάδα επί πνηλήο απαξαδέθηνπ - κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο 

απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα- ην αλάινγν ρξεκαηηθφ παξάβνιν. ε 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. 

 

4. ηηο 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 

Φ.Α. 

Παξάβαζε ησλ δηαηηεηψλ γηα ηελ ππνρξέσζε ηεο παξνχζεο θαη ηεο παξαγξάθνπ 

2δ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ζπλεπάγεηαη ηελ παξαπνκπή ηνπ ζηελ Δ.Γ. κε ππνρξεσηηθή 

πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κελφο. 

 
5. α) Οη ελζηάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄, δ΄, ε΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο παξ. 1 απηνχ ηνπ 

άξζξνπ, ππνβάιινληαη ζηε δηνξγαλψηξηα, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε 

απνδεηθηηθφ επίδνζεο, κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκέξα 

πνπ έγηλε ν αγψλαο, ε νπνία δελ ππνινγίδεηαη. Όιεο νη παξαπάλσ 

ελζηάζεηο πνπ απνζηέιινληαη ζηε δηνξγαλψηξηα κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, 

δηαβηβάδνληαη ππνρξεσηηθά επί πνηλήο απαξαδέθηνπ θαη κέζσ FAX εληφο 

ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. 

β) Καη’ εμαίξεζε, είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηαρψξεζε ζην Φ.Α. ηεο έλζηαζεο 

αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά πνδνζθαηξηζηή πνπ αγσλίζηεθε σο 

αλαπιεξσκαηηθφο ρσξίο λα έρεη αλαγξαθεί ζην Φ.Α. πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ αγψλα θαη πνδνζθαηξηζηή πνπ μαλαζπκκεηείρε ζε αγψλα ελψ είρε 

αληηθαηαζηαζεί ή απνβιεζεί απφ απηφλ. 

γ) Οη ελζηάζεηο απηέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην αλάινγν ηέινο 

ιεηηνπξγίαο επηηξνπήο θαη ρξεκαηηθφ παξάβνιν, επί πνηλή απαξαδέθηνπ. 

 
6. α) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαηαρσξνχληαη νη ελζηάζεηο ζην Φ.Α., δειαδή ζε 

απηέο πνπ αθνξνχλ νη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄, δ΄, ε΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο 

παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθέξεη –

εθ’ φζνλ πξνζθιεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηε δηνξγαλψηξηα ηνπ αγψλα- ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ κε έθζεζή ηνπ, κέζα ζε 48 ψξεο απφ ηελ πξφζθιεζή ηνπ. 
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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. 

β) Καζεκηά απφ ηηο παξαπάλσ ελζηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κε ρσξηζηφ 

ππφκλεκα ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα νη ιφγνη ππνβνιήο ηεο - 

θαη κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπεηαη - δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη ε 

έλζηαζε, θξηλφκελε απαξάδεθηε. 

γ) Σα πνζά απηά θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο δηνξγαλψηξηαο ζηελ 

αξρή θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. 

 

7. Η ζπδήηεζε ησλ ελζηάζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ππνρξεσηηθή, ηπρφλ δε 

παξαίηεζε ηεο εληζηάκελεο νκάδαο είλαη αλίζρπξε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

8. Καηαγγειία επηηξέπεηαη λα δηαηππσζεί απνθιεηζηηθά γηα αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή 

πνδνζθαηξηζηή ζε αγψλα κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ 

ηελ ηέιεζή ηνπ απφ ηξίην ζσκαηείν κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ηνχην 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 ην ζπγθεθξηκέλν ζσκαηείν θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε θαηαγγειία. Οη παξαπάλσ θαηαγγειίεο πνπ 

απνζηέιινληαη ζηε δηνξγαλψηξηα κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κε πνηλή απαξαδέθηνπ 

ηεο ζπδήηεζεο δηαβηβάδνληαη ππνρξεσηηθά θαη κέζσ FAX ηφζνλ ε θαηαγγειία 

φζνλ θαη ην απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ γηα ηελ αληίζηνηρε 

έλζηαζε παξαβφινπ εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. 

Καηά ηελ άζθεζε ηεο θαηαγγειίαο θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο ζηε 

δηνξγαλψηξηα πξέπεη ν θαηαγγέιισλ λα θαηαζέζεη ην πξνβιεπφκελν γηα ηελ 

αληίζηνηρε έλζηαζε παξάβνιν κε πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ζπδήηεζεο εθ’ φζνλ 

δελ θαηαηεζεί παξάβνιν ή θαηαηεζεί ειιηπέο ή εθπξφζεζκν. 

 

9. Οη δηαγσληδφκελεο νκάδεο ζε κεηαμχ ηνπο αγψλα δχλαληαη λα ππνβάιινπλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν έλζηαζε κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν απηφ 

πξνζεζκίεο. 
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10. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ην αξκφδην 

φξγαλν ηεο δηνξγαλψηξηαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηιεθζεί έζησ θαη 

απηεπάγγειηα θαηαγγειίαο ηξίηεο νκάδαο γηα ην θχξνο αγψλα άιισλ νκάδσλ ηνπ 

απηνχ πξσηαζιήκαηνο. 

 

11. ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη δεθηή έλζηαζε ή θαηαγγειία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο πνδνζθαηξηζηή γηα παξάβαζε ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ θαη ησλ ινηπψλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο., ε ππαίηηα νκάδα πνπ κεηέρεη 

ν πνδνζθαηξηζηήο απηφο, ράλεη ηνλ αγψλα κε ηέξκαηα 3-0, εθηφο αλ ην 

απνηέιεζκα επλνεί ηελ αληίπαιε νκάδα θαη ηεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο 

ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. 

 

12. Δθ’ φζνλ γίλεηαη δεθηή έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο πέξα απφ ηελ απψιεηα ηνπ 

αγψλα, ν νπνίνο θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο, κε ηέξκαηα 3-0, 

εθηφο αλ ην απνηέιεζκα επλνεί ηελ αληίπαιε νκάδα, αθαηξνχληαη απφ ηελ ππαίηηα 

νκάδα πέληε (5) βαζκνί θαη ηεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο ηξεηο ρηιηάδεο 

(3.000) επξψ. Ξέρσξα απφ ηα παξαπάλσ, ν 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 πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ 

αγψλα. Ο παξαβάηεο πνδνζθαηξηζηήο εθ’ φζνλ δηαπηζησζεί ε ηαπηφηεηά ηνπ, κε 

απνθιεηζκφ δχν (2) εηψλ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κε δηαγξαθή  απφ ηα 

κεηξψα πνδνζθαηξηζηψλ ηεο Δ.Π.Ο., ζηνλ δε πξνπνλεηή επηβάιιεηαη πνηλή 

απαγφξεπζεο ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο γηα ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ έηε, εθηφο αλ 

απνδεδεηγκέλα έθαλαλ ζρεηηθή θαηαγγειία ζην δηαηηεηή πνπ αλαγξάθεθε ζην Φ.Α.  

 

13. ε πεξίπησζε πνπ γίλεη δεθηή έλζηαζε αληηθαλνληθήο δηαθνπήο ηνπ αγψλα, ν 

αγψλαο επαλνξίδεηαη θαη ζπλερίδεηαη.  

 

14. Η νκάδα πνπ, κέζα ζηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν, γίλεηαη ππφηξνπνο 

πιαζηνπξνζσπίαο πνδνζθαηξηζηή, απνθιείεηαη ησλ πεξαηηέξσ αγψλσλ 

πξσηαζιήκαηνο, ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία θαη αλ δελ 

ππάξρεη, δελ δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα ηεο ακέζσο επφκελεο 

πεξηφδνπ. 
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 Άξζξν 24 

 Δθδίθαζε ελζηάζεσλ 

1. Η εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ θαη θαηαγγειηψλ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ γίλεηαη σο εμήο: 

α) Πξνθεηκέλνπ γηα αγψλεο πνπ δηνξγαλψηξηα είλαη ε Δ.Π.Ο. απφ ηελ 

Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή. 

β) Πξνθεηκέλνπ γηα αγψλεο πξσηαζιεκάησλ ησλ Δλψζεσλ Πνδνζθαηξηθψλ 

σκαηείσλ απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο απηψλ. 

Οη απνθάζεηο φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ νξγάλσλ θξίλνληαη ζε δεχηεξν θαη 

ηειεπηαίν βαζκφ απφ ηελ Δπηηξνπή Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο. 

 

2. Οη απνθάζεηο γηα ηηο παξαπάλσ ελζηάζεηο, θαηαγγειίεο θαη εθέζεηο, εθδίδνληαη 

κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.  

 

 Άξζξν 25 

 Έπαζιν Πξσηαζιήκαηνο 

1. Σν έπαζιν θάζε πξσηαζιήκαηνο -πνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ρξεκαηηθφ- πξέπεη 

λα νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμή ηνπ, απνλέκεηαη δε απφ ηε δηνξγαλψηξηα κεηά ηελ 

επηθχξσζε ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα ηεο βαζκνινγίαο, εθηφο απφ ην έπαζιν ησλ 

Κππέιισλ Διιάδνο, πνπ απνλέκεηαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ αληίζηνηρσλ 

ηειηθψλ αγψλσλ. 

 

2. Οη νκάδεο πνπ θαηαθηνχλ ηελ πξψηε ζέζε ζηε δηνξγάλσζε θάζε πξσηαζιήκαηνο 

(πξσηαζιήηξηεο) έρνπλ ην δηθαίσκα λα πάξνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έπαζιν θαη 

κεηάιιηα γηα ηνπο αζιεηέο ηνπο. 

 

3. Απαγνξεχεηαη, εθηφο απφ ηε δηνξγαλψηξηα, ε αζινζέηεζε επάζισλ ζε αγψλεο 

επίζεκσλ πξσηαζιεκάησλ απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 
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 Άξζξν 26 

 Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε – Οξγάλσζε θαη Δπηζηαζία Αγώλσλ 

 Πξσηαζιεκάησλ 

1. Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ αγψλσλ, επίζεκσλ ή θηιηθψλ, γίλεηαη κε 

επηζηαζία ηεο θάζε δηνξγαλψηξηαο θαη ν ηξφπνο ηεο δηεμαγσγήο ηεο νξίδεηαη κε 

ηελ πξνθήξπμε ηνπ θάζε πξσηαζιήκαηνο ή κε νηθνλνκηθή εγθχθιην. 

 

2. Οη νηθνλνκηθνί φξνη πνπ δηέπνπλ θάζε πξσηάζιεκα (πνζνζηφ γεπέδνπ, πνζνζηφ 

δηνξγαλψηξηαο θ.ιπ.) γλσζηνπνηνχληαη κε ηελ πξνθήξπμε θαη ηελ νηθνλνκηθή 

εγθχθιην ηνπ. Γηα θαζέλα απφ ηνπο αγψλεο, επίζεκνπο ή θηιηθνχο, ζπληάζζεηαη 

ζρεηηθφ έληππν θχιιν εθθαζάξηζεο. 

 

3. Η νηθνλνκηθή επηζηαζία θαη νξγάλσζε ησλ αγψλσλ αλήθεη ζηε δηνξγαλψηξηα πνπ 

εθηφο ησλ άιισλ θαζνξίδεη : 

α) Σνλ αξηζκφ ησλ εηζηηεξίσλ θάζε αγψλα 

β) Σηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ 

γ) Σελ παξαρψξεζε ή κε εηζηηεξίσλ ζηελ θηινμελνχκελε νκάδα, θαζψο θαη 

ηνλ αξηζκφ απηψλ 

δ) Οηηδήπνηε, κπνξεί λα έρεη ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή αγψλα.  

 

4. Η γεπεδνχρνο νκάδα νθείιεη λα παξαιακβάλεη ηα εηζηηήξηα, ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 

εκέξεο πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε γηα ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα. 

ε πεξίπησζε πνπ, νη νκάδεο ζπκθσλήζνπλ λα παξαιάβεη εηζηηήξηα ε 

θηινμελνχκελε, ηζρχεη απνθιεηζηηθά γηα φια ηα ζέκαηα ε κεηαμχ ηνπο έγγξαθε 

ζπκθσλία. 

 

5. Γηα ηνπο αγψλεο Παλειιήλησλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ, κπνξεί ε 

δηνξγαλψηξηα, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, λα 

αλαζέηεη ηελ νηθνλνκηθή επηζηαζία ηνπο ζηηο θαηά ηφπνπο Δλψζεηο 

Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ θαη ζε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπο, ζηηο γεπεδνχρεο 

νκάδεο. 
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6. Η Δ.Π.Ο. δηθαηνχηαη ζε θάζε πεξίπησζε λα παξαθξαηεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο ή γηα 

ινγαξηαζκφ ελψζεσο-κέινπο ηεο θάζε νθεηιφκελν πνζφ απφ νπνηαδήπνηε αηηία 

απφ ρξήκαηα ηνπ νθεηιέηε πνπ απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν επξίζθνληαη εηο ρείξαο 

ηεο. 

 

7. ε πεξίπησζε απνθιεηζκνχ ιφγσ απνδεδεηγκέλεο δσξνδνθίαο ε νκάδα πνπ 

δηαπξάηηεη ην αδίθεκα απνθιείεηαη ησλ πεξαηηέξσ αγψλσλ, ππνβηβάδεηαη ζηελ 

ακέζσο επφκελε θαηεγνξία θαη θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ηνπ πίλαθα 

θαηάηαμεο. 

 

 Άξζξν 27 

 Πξσηάζιεκα ζην νπνίν δηθαηνύηαη ζπκκεηνρή ζσκαηείν πνπ 

 ππνβηβάζηεθε ή ζπγρσλεύζεθε 

1. Οη νκάδεο πνπ θαηαθηνχλ ηελ πξψηε ζέζε ζην πξσηάζιεκα πνπ ζπκκεηέρνπλ - 

θαζψο θαη ηηο ηπρφλ επφκελεο πνπ δεκηνπξγνχλ δηθαίσκα αλφδνπ ζε αλψηεξε 

θαηεγνξία, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο - 

πξνβηβάδνληαη ζηελ ακέζσο αλψηεξε θαηεγνξία, ελψ ηα ηειεπηαία ζηε ζεηξά 

θαηάηαμεο ππνβηβάδνληαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία. 

 
2. α) Ο αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ ππνβηβάδνληαη ή πξνβηβάδνληαη ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο, θαζνξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ θάζε πξσηαζιήκαηνο. 

β) Οπνηαδήπνηε απμνκείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ ησλ δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε θαη λα ηζρχεη απφ 

ηελ ακέζσο επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν. 

 
3. α) Οη νκάδεο πνπ ππνβηβάδνληαη απφ νπνηαδήπνηε θαηεγνξία, θαηαιακβάλνπλ 

αληίζηνηρα θαηά ζεηξά, ηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο ακέζσο θαηψηεξεο θαηεγνξίαο. 

β) ηελ πεξίπησζε πνπ κηα νκάδα ππνβηβάδεηαη γηαηί θξίζεθε ππαίηηα 

δσξνδνθίαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε 

ζηελ θαηεγνξία πνπ θαηέξρεηαη. 

 
4. α) ε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο πνπ γίλεηαη χζηεξα απφ ηε δηάιπζε δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ ζσκαηείσλ θαη ίδξπζε λένπ ζσκαηείνπ -νπνηεδήπνηε θαη αλ 

ζπληειεζηεί- ην λέν ζσκαηείν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζπγρψλεπζε, 

αγσλίδεηαη απφ ηελ ακέζσο επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν ζην πξσηάζιεκα 
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ηεο αλψηεξεο θαηεγνξίαο ζην νπνίν αλήθε έλα απφ ηα ζπγρσλεπζέληα 

ζσκαηεία. ηε πεξίπησζε πνπ ηα ζπγρσλεπζέληα ζσκαηεία αγσλίδνληαη 

ζηελ ίδηα θαηεγνξία, ηφηε ηε θελή ζέζε πνπ δεκηνπξγείηαη, ζα θαηαιακβάλεη 

ζσκαηείν πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα Έλσζε κε ηα ζπγρσλεπζέληα ζσκαηεία. Σελ 

θελή ζέζε ζα θαηαιακβάλεη πάληα νκάδα απφ ηελ ακέζσο θαηψηεξε 

θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

β) ε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο πνπ γίλεηαη χζηεξα απφ ηε δηάιπζε ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ζσκαηείσλ θαη πξνζρψξεζήο ηνπο ζε άιιν ζσκαηείν, ην 

ζσκαηείν απηφ ζπλερίδεη λα κεηέρεη ζην πξσηάζιεκα ηεο θαηεγνξίαο ζηελ 

νπνία αλήθεη ή ζα δηθαηνχηαη λα κεηέρεη. 

γ) Οη νκάδεο πνπ ππνβηβάδνληαη, είηε βάζεη ηεο πξνθήξπμεο είηε βάζεη άιιεο 

απφθαζεο, δελ έρνπλ δηθαίσκα πξναγσγήο ζε θακηά πεξίπησζε, γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ ππνβηβάζηεθαλ. Η θαηάιεςε ηεο πξψηεο ζέζεο ζηελ ακέζσο 

θαηψηεξε θαηεγνξία, λνείηαη πάληα κεηά ηελ επέιεπζε νπνηνπδήπνηε 

πξνβηβαζκνχ. ηελ πεξίπησζε αχμεζεο ησλ νκάδσλ νπνηαζδήπνηε 

θαηεγνξίαο ή πξναγσγήο ζηελ ακέζσο αλψηεξε θαηεγνξία πεξηζζφηεξσλ 

νκάδσλ απ’ απηέο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε, νη 

πξναγφκελεο νκάδεο πξνέξρνληαη απφ ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο πνπ έιεμε ηεο ακέζσο θαηψηεξεο θαηεγνξίαο θαη κε ηε 

ζεηξά θαηάηαμεο ηνπο. 

 
5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ηνπ  

άξζξνπ 2 παξ.3 i) ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π.Ο. 

 

 Άξζξν 28 

 Δπ αγσλίδεζζαη – Fair play 

1. Με ηελ πξνθήξπμή ηνπο νη δηνξγαλψηξηεο δχλαληαη λα εηζάγνπλ ζηα 

πξσηαζιήκαηά ηνπο, ηνπο δηεζλείο θαη ειιεληθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ην 

επ αγσλίδεζζαη - fair play. 

 

2. Γηα ηα παηδηθά  πξσηαζιήκαηα θαη ηελ Α’ θαηεγνξία ησλ ηνπηθψλ 

πξσηαζιεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα πξσηαζιήκαηα ησλ νκάδσλ ησλ 

ελψζεσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο., είλαη ππνρξεσηηθή ε ηήξεζε ησλ 

σο άλσ δηαηάμεσλ θαη ε ρξήζε ηεο κπιε θάξηαο. 
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 Άξζξν 29 

 Ραδηνηειενπηηθά – Μ.Μ.Δ. 

1. Σα ξαδηνηειενπηηθά δηθαηψκαηα ησλ Παλειιήλησλ εξαζηηερληθψλ 

πξσηαζιεκάησλ θαη ησλ ηνπηθψλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ, ξπζκίδνληαη κε 

ηηο πξνθεξχμεηο ηεο νηθείαο δηνξγαλψηξηαο. 

 

2. πκβάζεηο παξαρψξεζεο ξαδηνηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί 

απφ ηελ Δ.Π.Ο. ή ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηεο ελψζεσλ δελ ηζρχνπλ, 

απαγνξεχεηαη δε ε ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε θάζε αγψλα. Αλ παξά ηαχηα, ν 

αγψλαο κεηαδνζεί, ε γεπεδνχρνο νκάδα ηηκσξείηαη κε θαηαθχξσζε ηνπ αγψλα 

ππέξ ηεο αληηπάινπ θαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε είζνδνο ξαδηνηειενπηηθψλ ζπλεξγείσλ επηηξέπεηαη κεηά απφ 

ζρεηηθή έγγξαθε άδεηα ηεο δηνξγαλψηξηαο. 

 

 Άξζξν 30 

 Πνιπζπκκεηνρή 

Με θαλνληζκφ πνπ εθδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. ξπζκίδνληαη ηα θάζε 

είδνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνιπζπκκεηνρή.  

Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ απηνχ πξνζψπνπ ζε δχν (2) δηαθνξεηηθά Γ.. 

ζσκαηείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα δηνξγαλψηξηα. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο 

απαγφξεπζεο απηήο, θάζε αγψλαο ησλ νκάδσλ θαηαθπξνχηαη ππέξ ηεο αληηπάινπ.  

 

 Άξζξν 31 

 Δζληθέο νκάδεο – Αληηπξνζσπεπηηθέο νκάδεο – Πξνζηαζία 

1. Η ζπκκεηνρή ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηηο Δζληθέο νκάδεο φηαλ θαινχληαη είλαη 

ππνρξεσηηθή ηφζν γη’ απηνχο φζν θαη γηα ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ. 

 

2. α) ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο άξλεζεο πνδνζθαηξηζηή λα ζπκκεηάζρεη ζε 

πξνπφλεζε ή αγψλα Δζληθήο νκάδαο επηβάιιεηαη ζε απηφλ κε απφθαζε ηεο 

Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.Ο. απνθιεηζκφο ηξηψλ (3) αγσληζηηθψλ 

εκεξψλ απφ νπνηνδήπνηε επίζεκν αγψλα ηνπ ζσκαηείνπ πνπ αλήθεη. Η 

απφθαζε απηή ιακβάλεηαη κεηά απφ παξαπνκπή ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο 

ηεο Δ.Π.Ο. 
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β) Πνδνζθαηξηζηήο ν νπνίνο απνθιείζζεθε απφ Δζληθή νκάδα ιφγσ 

ηξαπκαηηζκνχ ή αζζελείαο ηνπ δελ δχλαηαη λα κεηάζρεη ζε αγψλα ηνπ 

ζσκαηείνπ πνπ αλήθεη πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηνλ 

αγψλα ηεο Δζληθήο νκάδαο ζηνλ νπνίν δελ ζπκκεηείρε γηα ηελ πην πάλσ 

αηηία (ε εκέξα ηνπ αγψλα ηεο Δζληθήο δελ ππνινγίδεηαη). Η ηπρφλ ζπκκεηνρή 

απηνχ ζε αγψλα ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ είλαη αληηθαλνληθή θαη ηηκσξείηαη θαη 

απηεπάγγειηα απφ ηε δηνξγαλψηξηα. Δμαηξνχληαη νη πνδνζθαηξηζηέο νη 

νπνίνη δελ αγσλίζηεθαλ κε ην ζσκαηείν ηνπο ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ή 

αζζέλεηαο ζε αγψλα πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ, ακέζσο πξνεγνχκελνπ 

αγψλα ηεο Δζληθήο. 

γ) ε πεξίπησζε ππνηξνπήο νη πξναλαθεξφκελεο πνηλέο δηπιαζηάδνληαη. 

 

3. Η δηαπίζησζε ησλ ιφγσλ ηεο άξλεζεο ή αδπλακίαο ζπκκεηνρήο ηνπ 

πνδνζθαηξηζηή αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ Δ.Π.Ο. 

 

4. Σα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 1, 2 θαη 3 απηνχ ηνπ άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα 

θαη γηα ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηψλ εξαζηηερληθψλ ζσκαηείσλ πνπ ίδξπζαλ 

Π.Α.Δ., ζσκαηείσλ Γ΄ Δζληθήο εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο θαη εξαζηηερληθψλ 

ζσκαηείσλ Α΄, Β΄, Γ΄ θαηεγνξηψλ ζε κηθηέο νκάδεο ησλ νηθείσλ Δλψζεσλ 

Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ, ηα Γ.. ησλ νπνίσλ αζθνχλ ηηο, θαηά ηα παξαπάλσ, 

αξκνδηφηεηεο ηεο Δ.Π.Ο. 

 

5. Οη πνηλέο ηεο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ απηνχ επηβάιινληαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ παξαπηψκαηνο. Η έθηηζε 

ηεο επηβιεζείζεο πνηλήο αξρίδεη απφ ηελ επφκελε αγσληζηηθή εκέξα ηεο 

εκεξνκελίαο έθδνζεο ηεο απφθαζεο. 

 

6. σκαηεία πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απαγνξεχνπλ ή δελ επηηξέπνπλ ηε 

ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ηνπο ζε πξνπφλεζε ή αγψλα ή απνζηνιή Δζληθήο 

νκάδαο, απνθιείνληαη θάζε θνξά απφ ηνλ πξψην επφκελν αγψλα 

πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ κε απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο  ηεο Δ.Π.Ο. 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ.2α ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Η δηάηαμε απηή ηζρχεη αλάινγα θαη γηα ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ Δλψζεσλ 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηβνιή πνηλήο ζε βάξνο ζσκαηείσλ-κειψλ ηνπο φηαλ 
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απαγνξεχνπλ ή δελ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηψλ ηνπο ζε 

πξνπνλήζεηο ή αγψλεο ησλ κηθηψλ νκάδσλ Νέσλ θαη Παίδσλ απηψλ. 

 

7. Δξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηήο πνπ αλήθεη ζηελ δχλακε ζσκαηείνπ νθείιεη λα 

ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε εθδήισζε  δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. ή ηελ 

νηθεία έλσζε θαη έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ή δηάδνζε ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ απηνχ ή ζε εθδειψζεηο κείδνλνο ελδηαθέξνληνο, εθ’ φζνλ 

θαη φηαλ πξνζθιεζεί. ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ή άξλεζεο απηνχ, 

ηηκσξείηαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ δχν (2) έσο ηέζζεξηο (4) αγσληζηηθέο 

εκέξεο κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ γηα θάζε θνξέα δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ θαηφπηλ 

παξαπνκπήο ηνπ απφ ην αληίζηνηρν Γ..  

 

 Άξζξν 32 

 Πνηλή απνθιεηζκνύ πνπ επηβάιιεηαη από ζσκαηείν ζε

 πνδνζθαηξηζηή ηεο δύλακήο ηνπ 

1. Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε πνδνζθαηξηζηέο ζσκαηείσλ νπνηαζδήπνηε 

θαηεγνξίαο, γηα παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή Καλνληζκψλ, απφ ηα 

Γ.. ζσκαηείσλ ηζρχνπλ κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπο απφ ην αξκφδην δηθαηνδνηηθφ 

φξγαλν. 

 

2. Μεηά ηελ επηθχξσζε ηεο αλσηέξσ πνηλήο, ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπ πνδνζθαηξηζηή 

ζε αγψλα -ζηε δηάξθεηα ηεο πνηλήο ηνπ- ζπληζηά ιφγν αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, 

κε εμαίξεζε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

3. Η θαηά ηα άλσ πνηλή νπδέπνηε αλαθαιείηαη, κεηνχηαη, αλαζηέιιεηαη ή ραξίδεηαη. 

 

4. ε πεξίπησζε κεηεγγξαθήο πνδνζθαηξηζηή -ηηκσξεκέλνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 

απηφ- ή αιιαγήο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ σο πνδνζθαηξηζηή, απηή ε πνηλή δελ ηνλ 

αθνινπζεί. 

 

 Άξζξν 33 

 Τπνβηβαζκόο νκάδαο ιόγσ αξλεηηθήο βαζκνινγίαο 

1. Οκάδα ε νπνία ηεξκαηίδεη ζην νηθείν πξσηάζιεκα κε παζεηηθφ κεγαιχηεξν απφ 

δέθα (10) βαζκνχο, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ππνβηβάδεηαη απηνδίθαηα ζηελ 
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ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία θαη θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ηνπ νηθείνπ 

βαζκνινγηθνχ πίλαθα.  

 

2. Οη νκάδεο ηεο Γ΄ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο θαη γηα ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα 

ηνπ παξφληνο, ηηκσξνχληαη κε ρξεκαηηθή πνηλή έσο ρίιηα (1000) επξψ, εθηφο απφ 

ηηο πεξηπηψζεηο δσξνδνθίαο, πιαζηνπξνζσπίαο θαη δηαθνπήο ηνπ αγψλα ιφγσ 

επεηζνδίσλ φπνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε αθαίξεζε βαζκψλ. ε πεξίπησζε 

αξλεηηθήο βαζκνινγίαο επηβάιιεηαη   ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο ρηιίσλ (1.000) επξψ, 

ε νπνία εθφζνλ θαηαβιεζεί ζηελ νηθεία Δ.Π.. παξέρεη ην δηθαίσκα ζηελ νκάδα 

απηή λα ζπκκεηάζρεη εθ λένπ, ζην πξσηάζιεκα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο θαηά ηελ 

επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο νκάδεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ γπλαηθείνπ πξσηαζιήκαηνο.  

 

3. Η εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αθαηξνχληαη βαζκνί απφ ηελ νκάδα κφλν κεηά απφ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Κ.Α.Π., ηεο πξνθήξπμεο ή ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα, ηνπ θαηά πεξίπησζε, 

πξσηαζιήκαηνο ή ηνπ Κππέιινπ Διιάδνο.  

 

 Άξζξν 34 

 πλέπεηεο αλάθιεζεο δειηίνπ αηνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιώλ 

1. α) Μέρξηο φηνπ αλαθιεζεί απφ ηελ Δ.Π.Ο. ην δειηίν αηνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

κεηαβνιψλ πνδνζθαηξηζηή πνπ έρεη εθδνζεί απ’ απηήλ, ν πνδνζθαηξηζηήο 

αγσλίδεηαη θαλνληθά, εθηφο αλ ε έθδνζε ηνπ δειηίνπ νθείιεηαη ζε δφιηα 

ελέξγεηα ηεο νκάδαο ή ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 

β) Δθ’ φζνλ φκσο θνηλνπνηεζεί ζε κηα νκάδα απφθαζε ηεο Δ.Π.Ο. κε ηελ 

νπνία αλαθαιείηαη ην δειηίν πνδνζθαηξηζηή, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε αγψλεο ηεο 

νκάδαο απηήο χζηεξα απφ ηελ πξναλαθεξφκελε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

ηεο Δ.Π.Ο. είλαη αληηθαλνληθή, κε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο ζε 

πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο. 

γ) ε πεξίπησζε πνπ ε αλάθιεζε ηνπ δειηίνπ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ 

πνδνζθαηξηζηή νθείιεηαη ζηε δηαπίζησζε δφιηαο ελέξγεηαο ηνπ 

πνδνζθαηξηζηή ή ηεο νκάδαο ηνπ, ηφηε αλ ν πνδνζθαηξηζηήο είλαη ππαίηηνο, 

επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο Δ.Π.Ο. πνηλή απνθιεηζκνχ ηξηψλ (3) εηψλ απφ 

θάζε επίζεκν ή θηιηθφ αγψλα, αλ ππαίηηα είλαη ε νκάδα, ηεο επηβάιιεηαη κε 
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απφθαζε ηεο δηνξγαλψηξηαο ζην πξσηάζιεκα ηεο νπνίαο κεηέρεη, 

ρξεκαηηθή πνηλή έσο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. Αλ ππαίηηνη είλαη ν 

πνδνζθαηξηζηήο θαη ε νκάδα ηφηε ηηκσξνχληαη κε ηηο αληίζηνηρεο παξαπάλσ 

πνηλέο θαη νη δχν. 

 

2. Οη νκάδεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ ζηε δχλακή ηνπο ηνλ εθάζηνηε 

πξνβιεπφκελν απφ ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο αξηζκφ πνδνζθαηξηζηψλ. 

 

 Άξζξν 35 

 Δπίιπζε αζιεηηθώλ δηαθνξώλ 

1. Οη πάζεο θχζεσο δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή θαη εξκελεία ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ ελ γέλεη Καλνληζκψλ ηεο Δ.Π.Ο. 

πνπ ηζρχνπλ γηα ην πνδφζθαηξν θαη αθνξνχλ ηηο ελψζεηο, ηηο νκάδεο πνπ 

κεηέρνπλ ζηνπο πάζεο θχζεσο αγψλεο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ 

ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ηδηφηεηα κε απηέο, ή πνπ εκπιέθνληαη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ηδηφηεηα ζηνλ ρψξν ηνπ πνδνζθαίξνπ, επηιχνληαη απφ 

ηα αξκφδηα ζεζκνζεηεκέλα πνδνζθαηξηθά φξγαλα, πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο. απαγνξεπνκέλεο ζε θάζε 

πεξίπησζε πξνζθπγήο ζηα πνιηηηθά ή δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα.  

 

2. ε πεξίπησζε πνπ θαηά παξάβαζε ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν πξνζθχγεη ζε πνιηηηθφ ή δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην επηβάιινληαη ζε 

βάξνο ηνπ νη αθφινπζεο πνηλέο απφ ηελ θαηά πεξίπησζε δηνξγαλψηξηα ή ηελ 

Δ.Π.Ο.: 

α) Οκάδα πνπ αζθεί πξνζθπγή απνθιείεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο αγψλεο ηνπο 

πξσηαζιήκαηνο πνπ κεηέρεη ή ζα κεηάζρεη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο 

δηνξγαλψηξηαο ή ηεο Δ.Π.Ο. απφ ηελ εκέξα άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο θαη γηα 

φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλερίδεηαη ε παξάβαζε. 

β) Δθ’ φζνλ πξνζθεχγεη θπζηθφ πξφζσπν (κέιε Γ.. νκάδσλ, πξνπνλεηέο, 

θπζηθνζεξαπεπηέο, γηαηξνί, δηεξκελείο, θξνληηζηέο, πνδνζθαηξηζηέο θ.ιπ.), 

κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο δηνξγαλψηξηαο επηβάιινληαη ζσξεπηηθά:  i) 

απαγφξεπζε εηζφδνπ ζην γήπεδν, ii) απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πνδφζθαηξν θαη iii) εθ’ 

φζνλ απνδεηθλχεηαη ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο ηνπ, ε θαηά ηα σο άλσ πεξ. α’ 
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πνηλή. 

γ) Δθ’ φζνλ πξνζθεχγεη έλσζε-κέινο ηεο Δ.Π.Ο., κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο 

Δ.Π.Ο. αλαθαιείηαη άκεζα ε αλάζεζε ησλ πξσηαζιεκάησλ.  

 

3. Καηά ησλ σο άλσ απνθάζεσλ ηεο παξ. 2, επηηξέπεηαη κφλνλ πξνζθπγή ζην 

Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Δ.Π.Ο. Η άζθεζε ηεο πξνζθπγήο δελ αλαζηέιιεη ηελ 

επηβιεζείζα πνηλή. 

 

 Άξζξν 36 

 πλέπεηεο ζε βάξνο νκάδαο ιόγσ άξλεζεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε αγώλεο 

1. Οκάδα πνπ κεηέρεη ζηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα θαη δελ θαηέξρεηαη λα 

αγσληζηεί ζε ηξεηο ζπλνιηθά αγψλεο ηεο ίδηαο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ζεσξείηαη φηη 

απνρψξεζε κε ηε ζέιεζή ηεο, δελ κπνξεί λα επαλέιζεη ζην πξσηάζιεκα απηφ, 

ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία θαη θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία 

ζέζε ηνπ νηθείνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα. 

Ωο κε θάζνδνο ζε αγψλα ζεσξείηαη θάζε πεξίπησζε πνπ έλαο αγψλαο δελ 

ηειείηαη απφ ππαηηηφηεηα κίαο νκάδαο. 

 

2. σκαηείν πνπ κεηέρεη ζηα πξσηαζιήκαηα ησλ Δλψζεσλ 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..  Μεηά ηελ 

ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο απηήο, ε Δ.Π.Ο. δηαγξάθεη ην ζσκαηείν απηφ απφ ηα 

κεηξψα ηεο. 

 

 Άξζξν 37 

 Γεληθέο ξπζκίζεηο 

1. Όινη νη αγψλεο ησλ ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ δηεμάγνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο θάζε Έλσζεο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ. 

Καη’ εμαίξεζε, ε Δ.Π.Ο. χζηεξα απφ αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο νκάδαο θαη 

γλψκε ησλ αξκνδίσλ Δ.Π.. θαη κφλνλ αλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί γεσγξαθηθνί 

ιφγνη, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο ηελ έληαμή ηεο 

ζε άιιε Έλσζε, ε νπνία ππνρξενχηαη λα ηε δερζεί. 
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2. Οη ζπλαληήζεηο ησλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ φισλ ησλ Δλψζεσλ είλαη 

ππνρξεσηηθά δηπιέο (δχν γχξνη). Οη Δλψζεηο κπνξνχλ κε ηηο πξνθεξχμεηο ηνπο λα 

δηεμάγνπλ δηαθνξεηηθά ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα. 

 

3. Πνηλέο πνδνζθαηξηζηψλ, αμησκαηνχρσλ νκάδαο θαη πνηλέο γεπέδσλ πνπ 

επηβάιινληαη ζηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα, δελ εθηίνληαη ζην πξσηάζιεκα Γ΄ 

Δζληθήο. Οη πνηλέο απηέο πνπ επηβάιινληαη ζε πξσηάζιεκα  

Γ΄ Δζληθήο δελ εθηίνληαη ζηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα. 

Οη σο άλσ πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο ησλ Π.Α.Δ. 

(Νέσλ θιπ) εθηίνληαη κφλν ζ’ απηά. Πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε επαγγεικαηηθά 

πξσηαζιήκαηα δελ εθηίνληαη ζε πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο. 

 

4. Η εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 4ε ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα, αξρίδεη 

κφιηο ζπκπιεξσζεί νθεηιφκελν ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ εθαηφ πελήληα επξψ 

(150) γηα ηα ηνπηθά εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα θαη πεληαθνζίσλ επξψ (500) γηα 

ηα παλειιήληα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα. 

 

5. Οη Δλψζεηο, κε ηηο πξνθεξχμεηο ηνπο, κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ην αλψηαην φξην 

ειηθίαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα. 
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ΚΤΠΔΛΛΟ ΔΛΛΑΓΟ ΔΡΑΙΣΔΥΝΩΝ 

 

 Άξζξν 38 

 πκκεηνρή νκάδσλ 

1. α) Σν Κχπειιν Διιάδνο εξαζηηερλψλ δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν θαη κεηέρνπλ 

ππνρξεσηηθά ζ’ απηφ νη νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα ηεο Γ΄ 

Δζληθήο εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο θαη ηεο Α΄ εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο. Δίλαη 

πξναηξεηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ Β΄ θαη Γ΄ εξαζηηερληθψλ θαηεγνξηψλ 

θαη ησλ ζσκαηείσλ ησλ λήζσλ ηεο Δ.Π.. ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ θαη ηεο Δ.Π.. 

ΚΤΚΛΑΓΩΝ αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο, εθηφο ζσκαηείσλ Ρφδνπ, Κψ, 

Καιχκλνπ, Λέξνπ, χξνπ, Νάμνπ, Πάξνπ, Θήξαο, Ίνπ, Άλδξνπ, Σήλνπ θαη 

Μπθφλνπ πνπ αλήθνπλ ζηελ Γ΄ εξαζηηερληθή θαη Α΄ εξαζηηερληθή θαηεγνξία. 

β) Η πξψηε θάζε δηνξγαλψλεηαη απφ ηηο νηθείεο ηνπηθέο Δλψζεηο, θαη ε 

δεχηεξε απφ ηελ Δ.Π.Ο. ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο πξνθήξπμεο. 

 

2. α) ην Κχπειιν απηφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, πξναηξεηηθά, νη εξαζηηερληθέο 

νκάδεο ζσκαηείσλ πνπ ίδξπζαλ Π.Α.Δ. θαη νη εξαζηηερληθέο νκάδεο ησλ 

ζσκαηείσλ πνπ κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα Β΄ θαη Γ΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο. 

β) Οη δηνξγαλψηξηεο ηεο πξψηεο θάζεο ππνρξενχληαη λα δερζνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ παξαπάλσ ζσκαηείσλ. 

 

 Άξζξν 39 

 Αξκνδηόηεηεο Δ.Π.. 

1. Οη δηνξγαλψηξηεο Δ.Π.. -πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ 

Κππέιινπ ηνχηνπ- έρνπλ α) ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα γηα ηελ ξαδηνηειενπηηθή 

κεηάδνζε ησλ αγψλσλ θαη β) ηελ αξκνδηφηεηα επηβνιήο θπξψζεσλ γηα 

παξαβάζεηο πνπ ηεινχληαη ζηνπο αγψλεο ηεο πξψηεο θάζεο θαη έρνπλ εθαξκνγή 

νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

2. Οη Δ.Π.. ππνρξενχληαη: 

α) Να δειψζνπλ ζηελ Δ.Π.Ο. ηελ Κππειινχρν νκάδα κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο 

απφ ηελ ηέιεζε ηνπ ηειηθνχ αγψλα. 

β) Να ππνβάιινπλ πίλαθα ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ πνπ επεβιήζεζαλ βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο γηα ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 
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πξσηάζιεκα Γ΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο κεηά ηελ ηέιεζε θάζε αγψλα Κππέιινπ 

εξαζηηερλψλ θαη 

γ) Να ππνβάιινπλ ζηελ Δ.Π.Ο. πίλαθα πνηλψλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο γηα ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ Κππέιινπ 

πνπ δηνξγαλψλεη ε Δ.Π.Ο. 

 

 Άξζξν 40 

 Γήισζε ζπκκεηνρήο 

1. Οη νκάδεο πνπ έρνπλ ππνρξέσζε ή δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Κχπειιν απηφ, 

νθείινπλ λα ππνβάιινπλ δήισζε ζπκκεηνρήο ζηελ νηθεία Δ.Π.. ζε εηδηθφ έληππν 

πνπ ρνξεγείηαη απ’ απηή θαη ε νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθφ 

παξάβνιν πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.. 

 

2. α) Η κε ππνβνιή δήισζεο ζπκκεηνρήο ή ππνβνιή δήισζεο κε φξνπο 

ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο νκάδαο απφ ην Κχπειιν απηφ. 

β) Δπηπιένλ γηα ηηο νκάδεο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή ζην 

Κχπειιν απηφ, κε απφθαζε ηεο δηνξγαλψηξηαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζην 

νπνίν δηθαηνχηαη λα κεηάζρεη ε νκάδα απηή, ράλεη ηνλ πξψην επίζεκν αγψλα 

ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζην νπνίν δηθαηνχηαη λα κεηάζρεη θαη ηεο επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθή πνηλή έσο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ.  

 

3. Γήισζε ζπκκεηνρήο πνπ ππνβάιιεηαη εθπξφζεζκα κπνξεί λα γίλεη δεθηή -θαη 

ζεσξείηαη φηη ππνβιήζεθε εκπξφζεζκα- εθ’ φζνλ κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο δελ έγηλε 

ε θιήξσζε ησλ αγψλσλ απφ ηελ Δ.Π.. 

 

 Άξζξν 41 

 Απνρώξεζε νκάδαο – Γηαθνπή αγώλα – Παξαίηεζε 

Γηα ηελ νκάδα ε νπνία παξαηηείηαη ή απνρσξεί ή γίλεηαη ππαίηηα δηαθνπήο αγψλα 

εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηνπ 

Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα. 

Οκάδα πνπ παξαηηείηαη από ηνλ ηειηθό θππέιινπ, ηηκσξείηαη κε πνηλή 

αθαίξεζεο πέληε (5) βαζκώλ από ην επόκελν πξσηάζιεκα θαη νκάδα πνπ 

απνρσξεί από ηνλ ηειηθό κεηά ηελ έλαξμε ηνπ, ηηκσξείηαη κε πνηλή αθαίξεζεο 

δέθα (10) βαζκώλ από ην επόκελν πξσηάζιεκα. 
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 Άξζξν 42 

 ύζηεκα ηέιεζεο αγώλσλ 

1. Όινη νη αγψλεο ηνπ Κππέιινπ απηνχ δηεμάγνληαη κε ην ζχζηεκα απιψλ 

ζπλαληήζεσλ απνθιεηζκνχ θαη ζε πεξίπησζε ηζφπαινπ απνηειέζκαηνο 

εθαξκφδεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ δηαδηθαζία. 

 

2. Η Δ.Π.Ο. θαη νη Δ.Π.. έρνπλ ην δηθαίσκα, κε ηελ πξνθήξπμε ηνπο λα ζπγθξνηνχλ 

θαηά ηελ θξίζε ηνπο νκίινπο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ ζχκθσλα κε 

γεσγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

 

3. Όινη νη αγψλεο νξίδνληαη κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε. Οκάδα πνπ θιεξψλεηαη 

πξψηε είλαη γεπεδνχρνο. Κάζε αιιαγή γεπέδνπ έζησ θαη αλ ζπκθσλήζνπλ νη 

αληίπαιεο νκάδεο, απαγνξεχεηαη. 

 

4. Ο ηειηθφο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Κππειινχρνπ θάζε Έλσζεο θαη ηνπ Κππέιινπ 

Διιάδνο εξαζηηερλψλ δηεμάγεηαη ζε νπδέηεξν γήπεδν πνπ νξίδεηαη θαηά ηελ θξίζε 

ηεο δηνξγαλψηξηαο. 

 

 Άξζξν 43 

 Πξόγξακκα αγώλσλ – Γήπεδα 

1. Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ Κππέιινπ θαζνξίδεη ηε ρξνλνινγία δηεμαγσγήο θάζε 

αγψλα, ησλ ψξα πνπ ζα αξρίδεη θαη ην γήπεδν ζην νπνίν ζα ηειείηαη, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ νκάδα πνπ ζα έρεη ηελ ηδηφηεηα ηεο γεπεδνχρνπ θαη ε νπνία ζα 

είλαη απηή πνπ ζα αλαθέξεηαη πξψηε ζην πξφγξακκα ησλ αγψλσλ. 

Οη αγψλεο Κππέιινπ ζα δηεμάγνληαη ζηα ίδηα γήπεδα πνπ νη νκάδεο έρνπλ 

δειψζεη γηα ηνπο αγψλεο ηνπ νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο ζην νπνίν κεηέρνπλ. Γηα 

ηνπο αγψλεο ηεο α' θάζεο ηα ζσκαηεία δχλαληαη λα δειψζνπλ δηαθνξεηηθφ 

γήπεδν απ απηφ πνπ δήισζαλ ζηνπο αγψλεο πξσηαζιήκαηνο κε ηελ 

πξνυπφζεζε ε Δ.Π.. λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ ζρεηηθφ φξν ζηελ πξνθήξπμε ηεο. 

 

2. Η θνηλνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αγψλσλ γίλεηαη πξηλ απφ έλα πελζήκεξν, 

εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρεη αλψηεξε βία ή ιφγνο ηαρείαο 

δηεμαγσγήο θάπνηνπ αγψλα, νπφηε κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ έλα ηξηήκεξν. 
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3. Αγψλαο πνπ αλαβιήζεθε ή δηαθφπεθε εμαηηίαο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ δηεμάγεηαη 

- ππνρξεσηηθά - ηελ επφκελε εκέξα ζην ίδην γήπεδν θαη ηελ ίδηα ψξα ρσξίο άιιε 

εηδνπνίεζε, ζηε δε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί ή δηαθνπεί θαη ν αγψλαο απηφο 

(δειαδή ν ηεινχκελνο ηελ επφκελε ηεο αξρηθά πξνζδηνξηζκέλεο εκέξαο), γηα ηνλ 

ίδην ιφγν πνπ πξναλαθέξεηαη, ν αγψλαο δηεμάγεηαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) 

εκέξεο απφ ηελ πξψηε αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ, εθαξκνδνκέλνπ αληίζηνηρα ηνπ 

άξζξνπ 21 παξ.1 α’  ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 

4. Κάζε αγψλαο πνπ ζεσξείηαη επαλαιεπηένο δηεμάγεηαη κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ 

ηειεζίδηθε απφθαζε πνπ αθνξά ηελ επαλάιεςή ηνπ, ζην ίδην γήπεδν πνπ είρε 

αξρηθά νξηζηεί. 

’ απηή ηελ πεξίπησζε, νη νκάδεο εηδνπνηνχληαη ηξεηο (3) πιήξεηο εκέξεο 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα. 

 

5. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο Β' θάζεο ησλ αγψλσλ ηνπ Κππέιινπ ηα γήπεδα νξίδνληαη 

απφ ηελ Δ.Π.Ο.  

 

 Άξζξν 44 

 Κπξώζεηο ζε πεξίπησζε απνδνρήο ελζηάζεσλ 

ε πεξίπησζε πνπ γίλεη δεθηή έλζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 23 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ ε ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ απηνχ. ε πεξίπησζε πνπ γίλεη δεθηή έλζηαζε 

πιαζηνπξνζσπίαο ε ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 23 παξ. 12. Σέινο ζε θάζε πεξίπησζε  κε έλαξμεο ή δηαθνπήο αγψλα κε 

ππαηηηφηεηα ηεο κηαο ή θαη ησλ δχν νκάδσλ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 

21 θπξψζεηο. 

 

 Άξζξν 45 

 Οηθνλνκηθή εθθαζάξηζε αγώλα 

1. Γηα ηνπο αγψλεο ηνπ Κππέιινπ απηνχ ηα πνζνζηά δηαλνκήο ηνπ θαζαξνχ 

πξντφληνο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ νηθνλνκηθή εθθαζάξηζε πνπ γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
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2. Γηα ηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο ηεο πξψηεο θάζεο ηα έμνδα 

κεηαθίλεζεο ηνπο βαξχλνπλ ηηο ίδηεο. 

 

 Άξζξν 46 

 Έπαζια ηειηθνύ αγώλα 

1. Σν Κχπειιν Διιάδνο εξαζηηερλψλ απνλέκεηαη ζηε ληθήηξηα νκάδα ηνπ ηειηθνχ 

αγψλα καδί κε κεηάιιηα γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ. 

 

2. ηελ νκάδα πνπ θαηαηάζζεηαη δεχηεξε απνλέκεηαη επίζεο θχπειιν θαη  κεηάιιηα. 

 

3. ην δηαηηεηή θαη ζηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο θαζψο θαη ζηνπο πξνπνλεηέο ησλ 

νκάδσλ απνλέκεηαη απφ έλα (1) κεηάιιην. 

 

4. Οη Δλψζεηο Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ νθείινπλ λα αζινζεηνχλ αλακλεζηηθφ 

θχπειιν γηα ηελ θππειινχρν νκάδα ηεο δχλακήο ηνπο. 

 

5. α) Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζηνλ ηειηθφ αγψλα θαζψο θαη νη 

αλαπιεξσκαηηθνί νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ θαη λα παξαιάβνπλ ηα έπαζια 

θαη ηα κεηάιιηα, κε πξψηε ηε ληθήηξηα νκάδα θαη δεχηεξε απηή πνπ εηηήζεθε. 

β) Οη πνδνζθαηξηζηέο πνπ δελ πεηζαξρνχλ ζ’ απηή ηνπο ηελ ππνρξέσζε, 

ηηκσξνχληαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ δχν (2) αγσληζηηθψλ εκεξψλ 

πξσηαζιήκαηνο θαη ρξεκαηηθή πνηλή δηαθνζίσλ επξψ (200) θαη εθ’ φζνλ 

απνδεηρζεί ππαηηηφηεηα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηεο δηνίθεζήο ηνπ θαηά ηελ θξίζε 

ηεο δηνξγαλψηξηαο ηηκσξείηαη κε απψιεηα ηνπ πξψηνπ επίζεκνπ αγψλα ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο ζην νπνίν δηθαηνχηαη λα κεηέρεη ηεο επνκέλεο πεξηφδνπ θαη 

ηεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ. 

 

 Άξζξν 47 

 Έλλνηα όξσλ – Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αλαθέξεηαη νκάδα, λνείηαη 

πνδνζθαηξηθφ ζσκαηείν. 

Κάζε δηάηαμε αληίζεηε ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαηαξγείηαη. 
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 Άξζξν 48 

 Δξκελεία Κ.Α.Π. 

Η απζεληηθή εξκελεία ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ, θαζψο θαη νηηδήπνηε 

άιιν δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ, αλήθεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο, λνκφηππα δε γελφκελε, δεζκεχεη ηα αξκφδηα 

δηθαηνδνηηθά θαη πεηζαξρηθά φξγαλα. 

 

 Άξζξν 49 

 Αλώηαην όξην ρξεκαηηθώλ πνηλώλ 

ε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα επηβιεζεί ρξεκαηηθή πνηλή αλψηεξε ησλ ηξηψλ 

ρηιηάδσλ επξψ (3.000) γηα ηα παλειιήληα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα θαη αλψηεξε ησλ 

ρηιίσλ επξψ (1.000) γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα. 

 

 Άξζξν 50 

 Έλαξμε ηζρύνο 

1. Οη ηζρχνληεο δηεζλείο θαλνληζκνί F.I.F.A. - UEFA, ελζσκαηψλνληαη ζηνλ παξφληα 

Κ.Α.Π. θαη ζπκπιεξψλνπλ φζεο δηαηάμεηο δελ νξίδνπλ ζρεηηθά. 

 

2. Όπνπ ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θαλνληζκνχ κε απφθαζε 

ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. (πξνζηαζία πγείαο πνδνζθαηξηζηψλ – ληφπηλγθ, 

πνιπζπκκεηνρή), ε ηζρχο απηψλ αξρίδεη άκεζα απφ ηελ έθδνζή ηνπο. 

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ηξνπνπνηήζεθε, θσδηθνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε ζηηο 20.05.2011 

κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο. θαη επηθπξψζεθε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο 

Δ.Π.Ο. ζηηο 22.07.2011. 

 

Αζήλα 22 Ινπιίνπ 2011 

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 ΟΦΟΚΛΗ ΠΙΛΑΒΙΟ ΠΑΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 
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