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 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι 
 
ηελ δηνξγάλσζε ησλ αγώλσλ ηνπ Κππέιινπ Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ Αλδξώλ θαη 
Γπλαηθώλ πεξηόδνπ 2017. 
 

Άπθπο 1: ςμμεηοσή Ομάδυν/Απμοδιόηηηα 

Η Πξνθήξπμε είλαη πξόηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζύκβαζεο κεηαμύ ηεο Ε.Π.Ο., σο 

δηνξγαλώηξηαο, θαη ησλ Οκάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα Κππέιινπ ηεο Α΄ 

Εζληθήο Εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο. 

Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε απηόκαηα, ρσξίο θακία επηθύιαμε, κε ηελ 

θαηάζεζε ζηελ Ε.Π.Ο. ηεο Δήισζεο Σπκκεηνρήο ηεο Οκάδαο. 

Απνδνρή ηεο πξνθήξπμεο κε επηθύιαμε δελ γίλεηαη δεθηή θαη νδεγεί ζηελ επηβνιή 

ησλ πξνβιεπόκελσλ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ. 

Η αξκνδηόηεηα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ηνπ Κππέιινπ ο αλήθεη ζηελ Επηηξνπή Άκκνπ 
( εθεμήο « ε Επηηξνπή») ηεο Ε.Π.Ο. Σηνπο αγώλεο ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά νη 
νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ πεξηόδνπ  2017 . 
Οη παξαπάλσ νκάδεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ κέρξη ηελ 29 Μαΐνπ 

2017 ζηελ ΕΠΟ Δήισζε Σπκκεηνρήο ζε εηδηθό έληππν, πνπ  ζα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΕΠΟ θαη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην παξάβνιν πνπ θαζνξίζζεθε 

ζηα 50 επξώ (Άλδξεο). Η ζπκκεηνρή ησλ ηκεκάησλ Γπλαηθώλ δελ επηβαξύλεηαη κε 

παξάβνιν. 

Η ππνρξέσζε θαηάζεζεο Σπλππνζρεηηθνύ Δηαηηεζίαο θαιύπηεηαη από ηελ αληίζηνηρε 

θαηάζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Πξσηάζιεκα πεξηόδνπ 2017. 

 

Άπθπο 2. Διαηάξειρ διεξαγυγήρ 

Όινη νη αγώλεο ηνπ Κππέιινπ δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

α. ησλ Καλόλσλ Παηρληδηνύ Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ, πνπ ηζρύνπλ δηεζλώο θαη νξίδνληαη 

από ην Δηεζλέο Σπκβνύιην ηεο F.I.F.A., πέξα από ηηο απνθιίζεηο πνπ ζα 

πξνβιεθηνύλ γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ Κππέιινπ  

β. ησλ Καλνληζκώλ ηεο Ε.Π.Ο., 

γ. ησλ απνθάζεσλ ηεο Ε.Ε. ηεο Ε.Π.Ο. πνπ ξπζκίδνπλ ή ζα ξπζκίδνπλ εηδηθά ζέκαηα 

πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα. 

δ. ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο πξνθήξπμεο Πξσηαζιήκαηνο Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ 

Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ 2017  

 

Άπθπο 3. ύζηημα διεξαγυγήρ αγώνυν 

Οη αγώλεο Κππέιινπ ζα νινθιεξσζνύλ ζε δύν (2) θάζεηο (1ε θάζε θαη Τειηθή 
θάζε). 
Γηα ηελ 1ε θάζε ζα δηεμαρζεί κία θιήξσζε. 



 
 
Οη αγώλεο, ζα δηεμαρζνύλ κε ην ζύζηεκα απιώλ ζπλαληήζεσλ απνθιεηζκνύ. 
Οη Αγώλεο ηνπ Κππέιινπ ζα δηεμαρζνύλ ζε γήπεδα, πνπ ζα νξίδνληαη κε απνθάζεηο 
ηεο Επηηξνπήο. 
 
Σελικόρ αγώναρ / Έπαθλα 

Σηνλ Τειηθό Αγώλα ζα ιάβνπλ κέξνο νη δύν (2) ληθήηξηεο νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνύλ 
από ηνπο αγώλεο ηεο Τειηθήο θάζεο, από ηνλ νπνίν ζα αλαδεηρζεί ε Κππειινύρνο 
νκάδα πεξηόδνπ 2017. Τν Κύπειιν Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ απνλέκεηαη ζηε ληθήηξηα 
νκάδα  ηνπ ηειηθνύ καδί κε ηα κεηάιιηα ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα. 
Σηελ θηλαιίζη νκάδα ηνπ Τειηθνύ Αγώλα απνλέκνληαη  κεηάιιηα. Σηνλ δηαηηεηή, ηνπο 
βνεζνύο δηαηηεηέο θαη ηνλ ηέηαξην δηαηηεηή   απνλέκεηαη από κία (1) πιαθέηα . 

 
Άπθπο 4 : Γενικέρ Διαηάξειρ 

Ππόγπαμμα / Ημεπομηνία έναπξηρ αγώνυν 

Τν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ νξίδεηαη από ηελ Επηηξνπή Άκκνπ ηεο ΕΠΟ θαη 
αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζε θάζε κία από ηηο πεξηγξαθόκελεο παξαπάλσ θάζεηο 
δηεμαγσγήο ηεο δηνξγάλσζεο. 
 
Επικοινυνία 

Ιζρύεη όηη πξνβιέπεηαη γηα ην Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ πεξηόδνπ 2017. 
 
Ιαηπόρ αγώνα 

Ιζρύεη όηη πξνβιέπεηαη γηα ην Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ πεξηόδνπ 2017. 
 

ςμμεηοσή ποδοζθαιπιζηών 

Ιζρύεη όηη πξνβιέπεηαη γηα ην Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ πεξηόδνπ 2017. 
 

Πποπονηηέρ 
Ιζρύεη όηη πξνβιέπεηαη γηα ην Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ πεξηόδνπ 2017. 
  
Άπθπο 5. Επίλςζη Αθληηικών Διαθοπών 
Οη πάζεο θύζεσο αζιεηηθέο δηαθνξέο πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ 
θαλνληζκώλ θαη ηεο πξνθήξπμεο θαη αθνξνύλ ζηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηνπο 
αγώλεο ηνπ Κππέιινπ Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ θαη θάζε πξόζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε 
απηέο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ηδηόηεηα, επηιύνληαη κόλν από ηα αξκόδηα 
ζεζκνζεηεκέλα δηαηηεηηθά όξγαλα ηνπ πνδνζθαίξνπ. 
Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην Κύπειιν θαη ηελ απνδνρή ηεο παξνύζαο νη νκάδεο 
ζπκθσλνύλ, απνδέρνληαη θαη θαζηζηνύλ απνθιεηζηηθά αξκόδηα δηαηηεηηθά όξγαλα γηα 
ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ ηα πξνβιεπόκελα από ηνπο θαλνληζκνύο, όπσο ηζρύνπλ 
θάζε θνξά. 
Η ελ ιόγσ δέζκεπζε απνθιείεη ηε δπλαηόηεηα ησλ νκάδσλ λα πξνζθύγνπλ, ζε θάζε 
πεξίπησζε, ελώπηνλ ησλ ηαθηηθώλ αζηηθώλ δηθαζηεξίσλ, κε νπνηαδήπνηε 
δηαδηθαζία, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο δηαδηθαζίαο ησλ άξζξσλ 682 επ. 
ΚΠνιΔ. Σε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ όζσλ νξίδνληαη ζην παξόλ άξζξν 5 , ηόηε, 
κε απόθαζε ηεο Π.Δ.Ε. ηεο Ε.Π.Ο., ε ππαίηηα νκάδα ζα απνβάιιεηαη από ην 
Κύπειιν, ζα ηεο επηβάιινληαη νη πνηλέο ησλ Καλνληζκώλ θαη ζα ηεο απαγνξεύεηαη ε 
ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε δηνξγάλσζε γηα πέληε (5) εκεξνινγηαθά έηε 

 

Άπθπο 6. Οικονομικά θέμαηα / Εγκύκλιορ 

Τα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ νκάδσλ βαξύλνπλ ηηο ίδηεο . 
Τα έμνδα δηαηηεζίαο βαξύλνπλ ηελ Ε.Π.Ο. 

 

Άπθπο 7. Εμποπικά και πάδιο/ηηλεοπηικά δικαιώμαηα 

Η Ε.Π.Ο. θαηέρεη ηα απνθιεηζηηθά εκπνξηθά δηθαηώκαηα, ηα δηθαηώκαηα ξάδην / 
ηειενπηηθήο θάιπςεο θαη απηά ηεο ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηα 
γήπεδα ηέιεζεο ησλ αγώλσλ Κππέιινπ Α΄ Εζληθήο Εξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο 
Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ. 
Τα ζσκαηεία κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο πνπ θαηαζέηνπλ κεηαθέξνπλ ζηελ Ε.Π.Ο. 
ηελ ηδηνθηεζία ησλ εκπνξηθώλ θαη ξάδην-ηειενπηηθώλ ηνπο δηθαησκάησλ θαζώο θαη 
απηά ηεο ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηα γήπεδα ηέιεζεο ησλ αγώλσλ 
θαη ηελ εμνπζηνδνηνύλ λα δηαπξαγκαηεύεηαη γηα ινγαξηαζκό ηνπο θεληξηθά  ηελ  



 
 
πηζαλή παξαρώξεζή ηνπο. 

 

Άπθπο 9. Σελική Διάηαξη 

Γηα θάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηελ Πξνθήξπμε απηή θαη ηελ Οηθνλνκηθή 
εγθύθιην θαη ηα ζρεηηθά άξζξα ησλ Καλνληζκώλ ηεο Ε.Π.Ο. πνπ ηζρύνπλ αλάινγα 
ζα απνθαζίδεη ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο Ε.Π.Ο. ζην πιαίζην ηνπ θαηαζηαηηθνύ, 
ησλ θαλνληζκώλ θαη ηνπ νξζνύ θαη ηνπ δίθαηνπ. 

 
 

 


