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Άξζξν 1: Πξνθήξπμε / Αξκνδηόηεηα 
Η Πξνθήξπμε είλαη πξόηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζύκβαζεο κεηαμύ ηεο Δ.Π.Ο., σο 
δηνξγαλώηξηαο, θαη ησλ Οκάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ 
Άκκνπ. Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε απηόκαηα, ρσξίο θακία επηθύιαμε, µε 
ηελ θαηάζεζε ζηελ Δ.Π.Ο. ηεο Γήισζεο Σπκκεηνρήο ηεο Οκάδαο. Απνδνρή ηεο 
πξνθήξπμεο µε επηθύιαμε δελ γίλεηαη δεθηή θαη νδεγεί ζηελ επηβνιή ησλ 
πξνβιεπόκελσλ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ. 
Η αξκνδηόηεηα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο αλήθεη ζηελ Δπηηξνπή 
Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ ( εθεμήο « ε Δπηηξνπή») ηεο Δ.Π.Ο. Σε πεξίπησζε πνπ ηδξπζεί 
ε Έλσζε Πνδνζθαηξηθώλ Σσκαηείσλ Άκκνπ, θαη ηεο δηαβηβαζηνύλ αξκνδηόηεηεο 
ζρεηηθέο κε ηα πξσηαζιήκαηα ηόηε ε Έλσζε ππνρξενύηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ 
παξόληνο θαλνληζκνύ. 
 
Άξζξν 2. Γηαηάμεηο δηεμαγσγήο 
Όινη νη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο  δηεμάγνληαη ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο: 
α. ησλ Καλόλσλ Παηρληδηνύ Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ, πνπ ηζρύνπλ δηεζλώο θαη νξίδνληαη 
από ην Γηεζλέο Σπκβνύιην ηεο F.I.F.A., πέξα από ηηο απνθιίζεηο πνπ ζα 
πξνβιεθηνύλ  γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ 
β. ησλ Καλνληζκώλ  ηεο Δ.Π.Ο., 
γ. ησλ απνθάζεσλ ηεο Π.Γ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο. πνπ ξπζκίδνπλ ή ζα ξπζκίδνπλ εηδηθά 
ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα. 
  
Άξζξν 3: Γήισζε πκκεηνρήο / Έλαξμε 
Τν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε κνξθή νκίισλ/ηνπξλνπά. Τα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ 
νκάδσλ βαξύλνπλ ηηο ίδηεο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα Πξσηαζιήκαηα  έρνπλ ηα 
επίζεκα ζσκαηεία Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ πνπ δηαηεξνύλ ηκήκαηα Αλδξώλ θαη 
Γπλαηθώλ ή θαη ακθόηεξα θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζην κεηξών ηεο ΔΠΟ, όπσο επίζεο 



 

όια ηα επίζεκα εξαζηηερληθά ζσκαηεία Πνδνζθαίξνπ, εγγεγξακκέλα ζην κεηξών ηεο 
ΔΠΟ, πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηκήκαηα Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Δξαζηηερληθώλ Σσκαηείσλ.  
Οη Οκάδεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ζηελ Δ.Π.Ο. έσο 29 Μαΐνπ 2017, 
Γήισζε Σπκκεηνρήο ζε εηδηθό έληππν ππνγεγξακκέλν από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γ. 
Γξακκαηέα θαζώο θαη ηα νλόκαηα ηνπο νινγξάθσο , πνπ ζα γίλεη γλσζηό ζηηο 
νκάδεο, µέζσ δεκνζηνπνίεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο. Η Γήισζε πξέπεη 
λα ζπλνδεύεηαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν ησλ 50  επξώ (Άλδξεο) θαη 50 επξώ 
(Γπλαίθεο). 
 
Μαδί  µε  ηε Γήισζε  πκκεηνρήο  ζα  θαηαηίζεηαη  ζηελ  Δ.Π.Ο.  ην 
πλππνζρεηηθό  Γηαηηεζίαο / Γήισζε ππνγεγξακκέλε από ηνλ Νόκηκν 
Δθπξόζσπν ηνπ σκαηείνπ/Οµάδαο πεξί ηεο αλεπηθύιαθηεο απνδνρήο ηνπ 
Καηαζηαηηθνύ, ησλ Καλνληζκώλ,   ησλ  εγθπθιίσλ,   ησλ  νδεγηώλ  θαη   ησλ  
απνθάζεσλ   F.I.F.A., U.E.F.A.  θαη Δ.Π.Ο., λόκηκα επηθπξσκέλε. 
Υσξίο ηελ ππνβνιή ηνπ σο άλσ πλππνζρεηηθνύ Γηαηηεζίαο θακία Γήισζε 
πκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή. 
Η Γήισζε Σπκκεηνρήο ζα ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα  δηθαηνινγεηηθά, 
όπσο απηά ζα αλαξηεζνύλ καδί κε ηνλ πξνθήξπμε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 
Δ.Π.Ο. 
Οκάδεο πνπ δελ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, πξνο ηελ 
Δ.Π.Ο. θαη ηηο Δλώζεηο πνπ αλήθνπλ, κέρξη ηελ εκέξα ηεο πξώηεο θιήξσζεο 
ζεσξείηαη όηη δελ ππέβαιιαλ Γήισζε Σπκκεηνρήο.  
Σε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία Οκάδεο, πνπ δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο ζην 
Πξσηάζιεκα, δελ ιάβνπλ κέξνο ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη 
αλάινγα ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ. 
 
Η θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ησλ νκίισλ θαη ησλ εκεξνκεληώλ δηεμαγσγήο ζα 
θνηλνπνηείηαη εγθαίξσο κε επίζεκε αιιεινγξαθία ηεο Δπηηξνπήο. 
 
Άξζξν 4. Δπηθνηλσλία 
Τα  ζσκαηεία  ζηε  Γήισζε  Σπκκεηνρήο  ππνρξεσηηθά  ζα  αλαθέξνπλ  ηνλ   αξηζκό 
F.A.X. ηνπο.  Γηα θάζε αιιαγή ηνπ αξηζκνύ απηνύ ζα ελεκεξώλεηαη ππνρξεσηηθά θαη 
άκεζα ε Δπηηξνπή. Η αιιεινγξαθία ηεο Δ.Π.Ο. µε ηηο νκάδεο ζα γίλεηαη µε 
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (E - mail), ζύκθσλα µε ην άξζξν 37 παξ. 5 ηνπ Κ.Α.Π. 
Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ. 
Η Δ.Π.Ο. ζα πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία ησλ ειεθηξνληθώλ δηεπζύλζεσλ γηα ηπρόλ 
λέεο νκάδεο πνπ δειώζνπλ ζπκκεηνρή, ελώ γηα ηηο ππάξρνπζεο νκάδεο ζα 
ρξεζηκνπνηνύληαη θαλνληθά ηα email πνπ ηνπο έρνπλ ήδε δνζεί. Τα Σσκαηεία είλαη 
ππνρξεσκέλα επίζεο λα γλσξίζνπλ ζηελ Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο καδί κε ηε 
Γήισζε Σπκκεηνρήο θαη ην Ολνκαηεπώλπκν θαη ηα ηειέθσλα ηνπ ππεπζύλνπ ηεο 
δηνξγάλσζεο. 
 
Άξζξν 5: Δπίιπζε Αζιεηηθώλ Γηαθνξώλ 
Οη πάζεο θύζεσο αζιεηηθέο δηαθνξέο, πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ 
θαλνληζκώλ θαη ηεο πξνθήξπμεο θαη αθνξνύλ: 
α. ζηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Α΄ Δζληθήο 
Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο θαη 
β. ζε θάζε πξόζσπν πνπ ζπλδέεηαη µε απηέο µε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ηδηόηεηα, 
επηιύνληαη µόλν από ηα αξκόδηα ζεζκνζεηεκέλα δηθαηνδνηηθά όξγαλα ηνπ 
πνδνζθαίξνπ. 
Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα θαη ηελ απνδνρή ηεο παξνύζαο νη 
νκάδεο ζπκθσλνύλ, απνδέρνληαη θαη θαζηζηνύλ απνθιεηζηηθά αξκόδηα δηθαηνδνηηθά 
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, µε  νπνηαδήπνηε  
δηαδηθαζία, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο δηαδηθαζίαο ησλ άξζξσλ 682 επ. 
ΚΠνι∆. Σε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ όζσλ νξίδνληαη ζην παξόλ άξζξν 5, ηόηε, µε 
απόθαζε ηεο Π.Γ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο., ε ππαίηηα νκάδα ζα απνβάιιεηαη από ην 
πξσηάζιεκα θαη ζα ηεο απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε πξσηάζιεκα 
γηα πέληε (5) εκεξνινγηαθά έηε. 
 
Άξζξν 6. Γήπεδα / Ηκέξα -ώξεο έλαξμεο αγώλσλ 
Τα ζσκαηεία ζα δειώζνπλ ππνρξεσηηθά γήπεδν-έδξα. Σσκαηείν πνπ δελ δηαζέηεη 
γήπεδν κε όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο δελ ζα γίλεηαη δεθηό ζην 
Πξσηάζιεκα. 
Σε πεξίπησζε πνπ ην γήπεδν-έδξα Σσκαηείνπ θαηαζηεί αθαηάιιειν, πξνζσξηλά ή 
κόληκα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, ε Δπηηξνπή ζα κπνξεί λα νξίδεη 
ηνπο αγώλεο ηνπ ζε άιιν γήπεδν, ην νπνίν ζα ππνδεηθλύεηαη από ην ζσκαηείν. 
Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ε Γηνξγαλώηξηα κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ώξα έλαξμεο 
αγώλα ή θαη ην γήπεδν ηέιεζεο απηνύ, ππνρξενύκελε λα εηδνπνηήζεη όινπο ηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ. Τα αηηήκαηα ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ Σσκαηείσλ γηα αιιαγή ώξαο, εκέξαο θαη γεπέδνπ, ζα πξέπεη λα 
πεξηέξρνληαη ζηελ Οκνζπνλδία έσο θαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηνλ αγώλα, πιήξσο 
αηηηνινγεκέλα, πξνθεηκέλνπ ε αξκόδηα Δπηηξνπή λα θξίλεη ην βάζηκν ή όρη. 
Τα Σσκαηεία (κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπο) ζα θξνληίζνπλ γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζηα γήπεδα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ, θαζώο θαη ζηηο νηθείεο 
αζηπλνκηθέο θαη θαηά ηόπνπο ιηκεληθέο αξρέο, ώζηε λα δηεμάγνληαη θαλνληθά νη 
αγώλεο. 
 
Άξζξν 7. Οηθνλνκηθά ζέκαηα / Δγθύθιηνο 
Τα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ νκάδσλ βαξύλνπλ ηηο ίδηεο . 
Τα έμνδα δηαηηεζίαο βαξύλνπλ ηελ Δ.Π.Ο. 
 
Άξζξν 8. Γηαηξόο αγώλα 
Η παξνπζία γηαηξνύ αγώλα είλαη ππνρξεσηηθή. Ο γηαηξόο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
απνδείμεη ηελ ηδηόηεηά ηνπ µε νπνηνδήπνηε επίζεκν απνδεηθηηθό ζηνηρείν (ηαπηόηεηα 
Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ ε ζθξαγίδα). Τα έμνδα ηνπ γηαηξνύ αγώλα ζα θαιύπηνληαη ζε 
όιεο ηηο αγσληζηηθέο εμ εκηζείαο από ηηο νκάδεο, εθηόο αλ έρεη πξνβιεθηεί 
δηαθνξεηηθά. 
 
Άξζξν 9. Πξνπνλεηέο 
Όια ηα ζσκαηεία, ππνρξενύληαη λα ζπλάςνπλ ζύκβαζε µε πξνπνλεηή - πξνπνλεηέο 
δηπισκαηνύρνπο U.E.F.A. / Δ.Π.Ο. Γηα ην πξσηάζιεκα ηεο  Α΄  Δζληθήο Καηεγνξίαο 
πεξηόδνπ 2017 ππνρξεσηηθά ζεσξνύληαη γηα µελ, ηνπο Πξνπνλεηέο ην Γίπισκα 
U.E.F.A. Β ηνπιάρηζηνλ. 
Οη πξνπνλεηέο ζα θέξνπλ ηελ Δηδηθή Ταπηόηεηα θαη ην Γειηίν Πηζηνπνίεζεο 
Πξνπνλεηή πνπ εθδίδεη ε Δ.Π.Ο.. 
Η ζύκβαζε απηή, ζεσξεκέλε από ηελ αξκόδηα ∆.Ο.Υ. ή ην απνδεηθηηθό ππνβνιήο 
από ην ζύζηεκα TAXIS, πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην Τκήκα Πξνπνλεηώλ ηεο Δ.Π.Ο. 
δέθα (10), ηνπιάρηζηνλ, εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Σε θάζε, ηπρόλ, 
αιιαγή Πξνπνλεηή, ε λέα ζύκβαζε ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζην Τκήκα 
Πξνπνλεηώλ ηεο Δ.Π.Ο. εληόο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο, 
δηαθνξεηηθά ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηνπο θαλνληζκνύο θπξώζεηο. 
 
Άξζξν 10. Πνδνζθαηξηζηέο 
Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ ρσξίο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 18 



 

ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ Πξσηαζιεκάησλ. Όινη νη πνιίηεο, ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 14 
εηώλ ζπκπιεξσκέλσλ, όληεο ππήθννη ηεο Διιεληθήο δεκνθξαηίαο, κπνξνύλ λα 
κεηάζρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ νξίδεη ν Κ.Α.Π.  
Πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Πξσηάζιεκα, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ 
θαλόλσλ ηνπ παηρληδηνύ νη νπνίνη πξνβιέπνπλ ηελ «άκεζε» θαη ειεύζεξε 
αληηθαηάζηαζε ησλ παηθηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ελόο αγώλα, νη Σύιινγνη πξέπεη λα 
παξνπζηάδνπλ νκάδα ζην γήπεδν, ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη αξηζκεηηθά ηνπο πέληε 
παίθηεο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ , έλαο εθ ησλ νπνίσλ ζα αγσλίδεηαη σο 
ηεξκαηνθύιαθαο. Καλέλαο αγώλαο δελ ζα μεθηλήζεη, αλ ε κία από ηηο νκάδεο δηαζέηεη 
ιηγόηεξνπο από ηέζζεξηο παίθηεο. Σην θύιιν αγώλα, κπνξνύλ λα θαηαρσξεζνύλ 
από ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) σο δώδεθα παίθηεο (12). Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην 
θύιιν αγώλα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε έσο δύν (2) πνδνζθαηξηζηώλ, πνπ δελ 
δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο Διιεληθέο Δζληθέο Οκάδεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη 
έρεη λνκίκσο εθδνζεί βεβαίσζε-δειηίν . 
 
Οη πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2017 πξέπεη 
ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθνληαη ζηελ ιίζηα-θαηάζηαζε  πνπ ζα θαηαζέζεη θάζε 
ζσκαηείν κέρξη ηηο 29 Μαΐνπ 2017 . Ο αξηζκόο πνδνζθαηξηζηώλ  ζηελ νλνκαζηηθή 
θαηάζηαζε κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη από ηνπιάρηζηνλ νθηώ(8) έσο θαη 
ηξηαληαπέληε (35). 
Δάλ κηα νκάδα δειώζεη πάλσ από 25 πνδνζθαηξηζηέο, ηόηε πέληε(5) επηπιένλ 
πνδνζθαηξηζηέο, κέρξη ην όξην ησλ ηξηάληα(30), ζα πξέπεη λα είλαη κε εκεξνκελία 
γελλήζεσο ηνλ Αύγνπζην 1996 θαη λεόηεξνη, ελώ άιινη πέληε(5) πνδνζθαηξηζηέο 
κέρξη ην όξην ησλ ηξηαληαπέληε(35) ζα πξέπεη λα είλαη κε εκεξνκελία γελλήζεσο ηνλ 
Αύγνπζην 1999 θαη λεόηεξνη. Μέρξη θαη  ηξεηο(3) πνδνζθαηξηζηέο, πνπ δελ έρνπλ 
δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζηηο Διιεληθέο Δζληθέο Οκάδεο, δύλαηαη λα 
ζπκπεξηιεθζνύλ ζηηο ιίζηεο ησλ  αζιεηώλ πνπ είλαη γελλεκέλνη ηνλ Αύγνπζην 1996 
θαη λεόηεξνη.  
Σηα πξσηαζιήκαηα Άκκνπ δύλαηαη επίζεο λα αγσλίδνληαη εξαζηηέρλεο 
πνδνζθαηξηζηέο πνπ αγσλίδνληαη ζηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα ησλ Δλώζεσλ θαη ζην 
πξσηάζιεκα ηεο Γ΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο, ρσξίο πξνϋπνζέζεηο (παξνρή εγθξίζεσο 
από ην ζσκαηείν Πνδνζθαίξνπ πνπ αλήθνπλ). 
Γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο πνπ επηζπκνύλ λα αγσλίδνληαη ζε ζσκαηείν 
ή ηκήκα Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ ζα απαηηείηαη σο πξνϋπόζεζε ε έγθξηζε ηεο Οκάδαο 
πνπ αλήθεη. 
Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα εξαζηηερληθό ζσκαηείν ηδξύζεη ηκήκα 
Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ, ην νπνίν ζα ζπκκεηάζρεη θαλνληθά ζηα πξσηαζιήκαηα 
Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ, θαη έλαο πνδνζθαηξηζηήο ηεο δύλακήο ηνπ αλήθεη ηαπηόρξνλα 
ζηε δύλακε ελόο άιινπ ζσκαηείνπ Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ, ηόηε δύλαηαη ν 
πνδνζθαηξηζηήο απηόο λα επηιέμεη ζε πνην από ηα δύν ζσκαηεία ζα αγσληζηεί, όρη 
όκσο θαη ζηα δύν.(Υπεύζπλε δήισζε ηνπ πνδνζθαηξηζηή).    
Δπίζεο, πνδνζθαηξηζηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηα πξσηαζιήκαηα Άκκνπ ηεο Δ.Π.Ο. ή 
εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξώα δειηίσλ ηεο Δ.Π.Ο., ν νπνίνο ζπκκεηέρεη παξάιιεια ζε 
νπνηνδήπνηε άιιν πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ Άκκνπ πνπ δελ είλαη εγθεθξηκέλν από 
ηελ Δ.Π.Ο. θαη ηελ Δπηηξνπή, ηηκσξείηαη κε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο κε απνθιεηζκό 
από ην Δζληθό πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ Άκκνπ αιιά θαη κε απνθιεηζκό κέρξη θαη 
ηξηώλ(3)  κελώλ από νπνηνδήπνηε πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ πνπ δηεμάγεηαη ππό 
ηελ αηγίδα ηεο Δ.Π.Ο. ή από ηηο Δλώζεηο - κέιε ηεο Δ.Π.Ο. 
 
Άξζξν 11. Βεβαηώζεηο ζπκκεηνρήο - Δγγξαθέο - Μεηεγγξαθέο 
Πξνθεηκέλνπ  λα αγσληζηεί έλαο πνδνζθαηξηζηήο ζην Πξσηάζιεκα Άκκνπ ζα πξέπεη 
λα θέξεη εηδηθή βεβαίσζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα επέρεη ζέζε δειηίνπ. Οη πξνβιέςεηο 
ηνπ θαλνληζκνύ Ιδηόηεηαο θαη Μεηεγγξαθώλ Πνδνζθαηξηζηώλ, ηπγράλνπλ εθαξκνγήο 
θαη γηα ην άζιεκα Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ. 



 

Καζ όζα αθνξνύλ ηνλ ηξόπν θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε βεβαηώζεσλ 
ζπκκεηνρήο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (Διιήλσλ θαη αιινδαπώλ), κε κέξηκλα ηεο 
Δπηηξνπήο, ζα απνζηαιεί έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη όια ηα 
πξναπαηηνύκελα ζε όιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο, ηα νπνία ζα είλαη δηαθνξεηηθά 
γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ ήδε δειηίν σο εξαζηηέρλεο θαη δηαθνξεηηθά γηα 
ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ δελ έρνπλ δειηία θαη δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Τκήκα 
κεηξώνπ πνδνζθαηξηζηώλ ΔΠΟ. 
Η βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζα επέρεη ζέζε δειηίνπ θαη ζα εθδίδεηαη 
από ην Τκήκα Μεηξώνπ Γειηίσλ ηεο ΔΠΟ. 
Τελ 29 Μαΐνπ 2017 θάζε ζπκκεηέρνπζα νκάδα ζα θαηαζέζεη ζηελ Δ.Π.Ο.  
θαηάζηαζε πνδνζθαηξηζηώλ πνπ ζα ηζρύεη κέρξη ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο λέσλ 
πνδνζθαηξηζηώλ ζηελ θαλνληθή κεηαγξαθηθή πεξίνδν. Η βεβαίσζε ζπκκεηνρήο-
δειηίν ζα θαηαηίζεηαη ζε θάζε αγώλα ζηνλ δηαηηεηή καδί κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο θαη 
ζα είλαη πξνϋπόζεζε γηα λα κεηάζρεη ζε απηόλ. 
Τα ζσκαηεία θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ, νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ καδί κε ηηο 
βεβαηώζεηο ζπκκεηνρήο θαη ππνρξεσηηθά θαηάζηαζε πγείαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ, 
ζεσξεκέλε ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.Α.Π. γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 
ηθαλόηεηαο άζιεζεο όισλ ησλ αγσληδόκελσλ. 
Η ρξεζηκνπνίεζε ελόο ή πεξηζζόηεξσλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ δελ έρνπλ ηελ 
βεβαίσζε-δειηίν ζπκκεηνρήο, ζεσξείηαη αληηθαλνληθή θαη ζα ηηκσξείηαη κε ηελ 
απώιεηα ηνπ αγώλα ζηελ νπνία ν/νη ίδηνο/νη ρξεζηκνπνηεζεί/νύλ. 
Γηα ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα, ηα ζσκαηεία ππνρξενύληαη λα 
αλαθέξνπλ, κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα έληππν εγγξαθήο, ηα νλόκαηα ησλ 
παξαγόλησλ θαη ζπλεξγαηώλ, πξνζδηνξίδνληαο ηα πξνζόληα, ηα θαζήθνληα θαη ηα 
εηδηθόηεξα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη (ηαπηόηεηα, έγγξαθα πξνζδηνξηζκνύ ζηνηρείσλ 
ππεθνόηεηαο, θ.ι.π.). Σε θάζε αγώλα καδί κε ηηο βεβαηώζεηο ζπκκεηνρήο ζα 
θαηαηίζεληαη ζηνλ Γηαηηεηή θαη κηα θαηάζηαζε πνδνζθαηξηζηώλ ζπληαρζείζα ζε δύν 
αληίηππα, όπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα νλόκαηα ησλ παηθηώλ, ηνπ αξρεγνύ θαη ηνπ 
αλαπιεξσκαηηθνύ αξρεγνύ, ηνπ ππεύζπλνπ ηεο νκάδαο (επίζεκνο ζπλνδόο) θαη 
όισλ ησλ άιισλ αηόκσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα εηζόδνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, κε 
επίδεημε ησλ ζρεηηθώλ πηζηνπνηήζεσλ. Όζνη από ηα κέιε ησλ νκάδσλ πξνηίζεληαη 
λα έρνπλ πξόζβαζε ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν (παίθηεο, πξνπνλεηήο, ζπλνδόο, γηαηξόο, 
θπζηνζεξαπεπηήο) νθείινπλ λα είλαη ηαθηηθά εγγεγξακκέλνη θαη λα έρνπλ ηα 
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, όπσο απαηηείηαη από ηνπο θαλνληζκνύο πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εξαζηηερληθνύ πνδνζθαίξνπ. 
Ο ππεύζπλνο ηεο νκάδαο (ή ν αξρεγόο) δηθαηνύηαη λα δεηήζεη από ηνπο δηαηηεηέο ηνλ 
έιεγρν ησλ βεβαηώζεσλ θαη ησλ εγγξάθσλ ησλ παηθηώλ θαη ησλ παξαγόλησλ ηεο 
αληίπαιεο νκάδαο. Οη δηαηηεηέο, θαηόπηλ επαιήζεπζεο ησλ ππνβιεζέλησλ 
εγγξάθσλ, ζα πξνβνύλ ζηελ αλαγλώξηζε ησλ θαηαρσξεκέλσλ παηθηώλ θαη 
παξαγόλησλ ζηε ιίζηα, θαηά ηελ εκθάληζε ακθόηεξσλ ησλ νκάδσλ, αλαγξάθνληαο 
ην γεγνλόο ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Φύιινπ Αγώλα. 
Γελ κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ γηα δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ όζνη 
ππόθεηληαη ζε αγσληζηηθό απνθιεηζκό, ιόγσ πεηζαξρηθώλ αδηθεκάησλ πνπ έρνπλ 
δηαπξάμεη κεηέρνληεο ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην πιαίζην ηεο FIFA, Δ.Π.Ο. ή 
ησλ Δλώζεσλ. 
 
Άξζξν 12. Παξνπζία πξνζώπσλ εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ 
Γηα ηνπο αγώλεο, ε είζνδνο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ είλαη επηηξεπηή γηα θάζε κία 
από ηηο νκάδεο, εθόζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηζρύνπζα γηα 
ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, πιένλ ησλ αγσληδνκέλσλ θαη ησλ αθνινύζσλ πξνζώπσλ : 
α. νη αλαπιεξσκαηηθνί παίθηεο, 
β. ν επίζεκνο ζπλνδόο ηεο νκάδαο («ππεύζπλνο ηεο νκάδαο») 
γ. ν πξνπνλεηήο θαη ν θπζηνζεξαπεπηήο 
δ. ν γηαηξόο. 



 

Τα άηνκα πνπ εηζέξρνληαη εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ, πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζέζε 
ζηνλ πάγθν πνπ παξαρσξείηαη ζε θάζε νκάδα θαη θέξνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 
επηδεηθλύνπλ νξζή ζπκπεξηθνξά. Οη δηαηηεηέο αζθνύλ εληόο ησλ νξίσλ δηθαηνδνζίαο 
ηνπο πεηζαξρηθέο αξκνδηόηεηεο. 
 
Όια ηα πξόζσπα πνπ γίλνληαη δεθηά εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ 
αλαπιεξσκαηηθώλ παηθηώλ, κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν κόλν 
θαηόπηλ έγθξηζεο ησλ δηαηηεηώλ, αθόκε θαη ζην ελδερόκελν παξνρήο βνεζείαο ή 
απνκάθξπλζεο ηξαπκαηηζκέλνπ παίθηε. 
Η είζνδνο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ είλαη επίζεο επηηξεπηή, εθηόο ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ θαη ησλ δεισζέλησλ παηθηώλ, γηα ηα παηδηά πνπ καδεύνπλ ηε 
κπάια, ηνπο θσηνγξάθνπο, ηνπο ζρνιηαζηέο ξαδηνθώλνπ θαη ηειεόξαζεο πνπ έρνπλ 
δεόλησο αδεηνδνηεζεί από ηα αξκόδηα ηκήκαηα ηεο Δ.Π.Ο. 
 
Άξζξν 13. Πξνθαηαξθηηθέο δηαηππώζεηο γηα ηνλ αγώλα 
Γηα θάζε αλακέηξεζε ζα ζπληάζζεηαη Φύιιν Αγώλα, από ηνπο δηαηηεηέο πνπ ζα 
νξίδνληαη από ηελ ΚΔΓ/Δ.Π.Ο. Τα έμνδα δηαηηεζίαο ησλ αγώλσλ βαξύλνπλ ηελ 
Δ.Π.Ο. 
 
Πξν ηεο έλαξμεο θάζε αγώλα, ν επίζεκνο ζπλνδόο, ή ν «Υπεύζπλνο ηεο νκάδαο» 
νθείιεη λα παξνπζηάζεη ζηνλ 3ν δηαηηεηή ηνπ αγώλα ηελ θαηάζηαζε- ιίζηα ησλ 
δηαγσληδόκελσλ παηθηώλ κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηαπηόηεηαο, θαηάζηαζε πγείαο θαη  
ηηο βεβαηώζεηο-δειηία ζπκκεηνρήο. Οη θαηαζηάζεηο ησλ νκάδσλ νθείινπλ απαξαίηεηα 
λα αλαγξάθνπλ έλαλ αξρεγό θαη αλαπιεξσκαηηθό αξρεγό, θαη ηνπο ππεπζύλνπο 
νκάδαο. Ο ππεύζπλνο έρνληαο ππνδεηρζεί σο επίζεκνο ζπλνδόο («ππεύζπλνο 
νκάδαο») εθπξνζσπεί, ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ νκάδα  ηνπ. 
 
Άξζξν 14. Δγθαηάιεηςε ηνπ αγώλα θαη απνρώξεζε από ηα πξσηαζιήκαηα 
Οη νκάδεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα νινθιεξώζνπλ ην πξσηάζιεκα ζην νπνίν 
έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή θαη λα νινθιεξώζνπλ ηνπο αγώλεο πνπ μεθίλεζαλ. 
Η νκάδα πνπ παξαηηείηαη από ηε δηεμαγσγή ελόο αγώλα ή απνρσξεί από αγώλα πνπ 
είλαη ήδε ζε εμέιημε ή απνρσξεί από ην πξσηάζιεκα, εθηόο από ηελ απώιεηα ηνπ 
αγώλα κε ηέξκαηα 0 - 3 ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 17 
παξ. 2, ζην άξζξν 21 παξ. 2 ή ζην άξζξν 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο Νν21 ηνπ Κ.Α.Π. 
Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ, αλαιόγσο ηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ηελ θάζε θνξά. 
Αλ κία νκάδα απνρσξήζεη από ην πξσηάζιεκα ή απνθιεηζηεί γηα νπνηνλδήπνηε 
ιόγν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθξηκαηηθήο θάζεο , όινη νη ππνιεηπόκελνη αγώλεο ζα 
ζεσξνύληαη απνιεζζέληεο ππέξ ησλ αληηπάισλ ηεο κε ζθνξ 3 - 0 πνπ βάζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο όθεηιε λα αγσληζηεί. 
Η νκάδα πνπ παξαηηείηαη γηα ηξίηε θνξά από ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε έλαλ αγώλα 
απνθιείεηαη απηνκάησο από ην πξσηάζιεκα, ππνθείκελε ζηηο ζπλέπεηεο πνπ 
αλαθέξεη ν  Κ.Α.Π. Δξαζηηερλώλ. 
Δάλ κηα ζπκκεηέρνπζα νκάδα δελ θαηαβάιεη ηα πνζά ησλ ρξεκαηηθώλ πνηλώλ πνπ 
ηεο έρνπλ επηβιεζεί ή πνπ βάζεη ησλ Καλνληζκώλ επζύλεηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο 
(όπσο πνηλέο πνδνζθαηξηζηώλ, αμησκαηνύρσλ, θ.ι.π.), κε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
δελ νξίδνληαη νη επόκελνη αγώλεο. 
 
Άξζξν 15. Καζπζηέξεζε εκθάληζεο ησλ νκάδσλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη 
αδπλακία ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο 
Οη νκάδεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εκθαλίδνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαηά ηελ 
νξηζζείζα ώξα γηα ηελ έλαξμε δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα ησλ αληίζηνηρσλ 
Πξσηαζιεκάησλ. 
Οη νκάδεο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, ζεσξνύληαη παξαηηεζείζεο 
από ηνλ αγώλα, ππνθείκελεο ζηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνπλ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ 
Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ, εθηόο αλ απνδείμνπλ ηελ ύπαξμε αλσηέξαο βίαο, 



 

νπόηε απνθαζίδνπλ γηα ηελ ηύρε ηνπ αγώλα ηα Αξκόδηα δηθαηνδνηηθά όξγαλα ηεο  
Δ.Π.Ο. 
 
Άξζξν 16. Δπαλάιεςε αγώλα 
Οη αγώλεο πνπ νπδέπνηε μεθίλεζαλ, νινθιεξώζεθαλ ή νη αγώλεο πνπ δηεθόπεζαλ 
γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν πνπ δελ πξνβιέπεη ν Καλνληζκόο ηνπ Παηρληδηνύ, είηε 
επαλαιακβάλνληαη ή ζπλερίδνληαη γηα ην ππόινηπν δηάζηεκα είηε επηβάιινληαη νη 
πξνβιεπόκελεο από ηνλ Κ.Α.Π. πνηλέο, κε απνθάζεηο ησλ δηθαζηηθώλ  νξγάλσλ  ηεο 
ΔΠΟ, αλαιόγσο ηεο αηηίαο πνπ ην πξνθάιεζε ηελ θάζε θνξά. 
 
Άξζξν 17. Καηαιιειόηεηα - Αθαηαιιειόηεηα γεπέδνπ 
Η θαηαιιειόηεηα ησλ γεπέδσλ ζα ειεγρζεί από «Δπηηξνπή γεπέδσλ» πνπ ζα νξίζεη 
ε Δπηηξνπή Άκκνπ πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο.  Η απόθαζε πεξί 
αθαηαιιειόιεηαο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, ιόγσ δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ή 
νπνηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο, απνηειεί απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ πξώηνπ δηαηηεηή πνπ 
έρεη νξηζηεί γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα. 
Ο έιεγρνο, παξνπζία ησλ αξρεγώλ ησλ νκάδσλ, πξέπεη λα δηελεξγεζεί ηελ 
νξηζζείζα ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα, κεηά ηελ εμαθξίβσζε ηεο εκθάληζεο ησλ νκάδσλ 
θαη ηεο ηαπηνπνίεζεο ησλ παηθηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο 
ηνπ αγώλα. 
Ο πξώηνο δηαηηεηήο κπνξεί λα πξνβεί ζε αμηνιόγεζε πξηλ από ηελ νξηζζείζα ώξα 
έλαξμεο ηνπ αγώλα όπνπ είλαη παξόληεο νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ. Αλ ε  
αθαηαιιειόηεηα δελ είλαη επαλνξζώζηκε εληόο ηεο νξηζζείζαο ώξαο γηα ηελ έλαξμε 
ηνπ παηρληδηνύ, ν πξώηνο δηαηηεηήο κπνξεί λα αλαβάιεη ηνλ αγώλα. 
 
Άξζξν 18. Πεηζαξρηθά κέηξα 
Ο παίθηεο ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα απνβιήζεθε κε απεπζείαο θόθθηλε 
θάξηα ή δύν θίηξηλεο θάξηεο απνκαθξύλεηαη από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν, θαη ζεσξείηαη, 
αλεμάξηεηα από ην ιόγν, απηόκαηα απνβιεζείο ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ επόκελε 
αγσληζηηθή. Η πνηλή απνθιεηζκνύ αγσληζηηθώλ εκεξώλ από ηελ απνβνιή εθηίεηαη 
ζηνπο ακέζσο επόκελνπο αγώλεο ηεο νκάδαο θαη ζε όιεο ηηο θάζεηο ηνπ 
Πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ. Η πνηλή από ηελ απνβνιή εθηίεηαη θαη ζην 
Πξσηάζιεκα ή ζην Κύπειιν ηεο επόκελεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ηνπ 
Πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ. Η πνηλή απνθιεηζκνύ 
αγσληζηηθώλ εκεξώλ ζπλνδεύεηαη από ρξεκαηηθή πνηλή αληίζηνηρε κε απηή πνπ 
επηβάιιεηαη ζηε Γ΄ Δζληθή Καηεγνξία.  
Όινη νη παίθηεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ δύν θίηξηλεο θάξηεο ζε δηαθνξεηηθνύο αγώλεο 
επηβαξύλνληαη κε απνθιεηζκό κηαο αγσληζηηθήο, θαη εθηίεηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν 
αγώλα ηεο ίδηαο δηνξγάλσζεο (Πξσηάζιεκα ή Κύπειιν). 
Σην ηέινο ησλ Πξνθξηκαηηθώλ Φάζεσλ, όιεο νη θίηξηλεο θάξηεο, πνπ δε λ  ε π η β α ξ 
ύ λ ν λ η α η  κε απνθιεηζκό κηαο αγσληζηηθήο ( 2ε θίηξηλε  θάξηα ζε δηαθνξεηηθνύο 
αγώλεο) ,δηαγξάθνληαη. 
Γελ επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή ζηηο θίηξηλεο θάξηεο. 
Δάλ έλαο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ππαίηηνο γηα ζνβαξή αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 
απνβιεζεί (θόθθηλε θάξηα) νπνηαδήπνηε άιιε παξαηήξεζε (θίηξηλε θάξηα) πνπ είρε 
ιάβεη πξνεγνύκελα ζηνλ ίδην αγώλα, αθπξώλεηαη 
Απνθιεηζκόο κηαο αγσληζηηθήο ζεσξείηαη όηη έρεη εθηηζεί κόλν όηαλ ην επόκελν 
παηρλίδη νινθιεξσζεί ζην γήπεδν. Η ηπρόλ αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ 
επόκελν αγώλα ή ζηνπο επόκελνπο αγώλεο δελ ζπλεπάγεηαη έθηηζε πνηλήο. 
Όζνη πνδνζθαηξηζηέο ππόθεηληαη ζε αγσληζηηθό απνθιεηζκό, ιόγσ πεηζαξρηθώλ 
αδηθεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξάμεη κεηέρνληεο ζην Πξσηάζιεκα ή Κύπειιν 
Πνδνζθαίξνπ Άκκνπ νη πνηλέο ηνπο απηέο εθηίνληαη κόλν ζην νηθείν Πξσηάζιεκα θαη 
Κύπειιν. 
 
Άξζξν 19. Πεηζαξρηθέο θπξώζεηο 



 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ πεηζαξρηθώλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ αλάινγσλ 
θπξώζεσλ εθαξκόδεηαη ν πεηζαξρηθόο θώδηθαο ηεο Δ.Π.Ο, ν ΚΑΠ Δξαζηηερληθώλ 
νκάδσλ θαη ινηπνί Καλνληζκνί από ηα αξκόδηα δηθαζηηθά όξγαλα ηεο Δ.Π.Ο. 
 
Άξζξν 20. Δλζηάζεηο 
Γελ γίλνληαη δεθηέο ελζηάζεηο ηερληθήο θύζεο ή ελζηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ 
θαηαιιειόηεηα ηνπ γεπέδνπ. 
Γηα όιεο ηηο ινηπέο ελζηάζεηο θαη σο πξνο ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ηνπο ηζρύνπλ ηα 
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 23 ηνπ ΚΑΠ Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ. 
Γεδνκέλνπ όηη ν ρξόλνο δηεμαγσγήο ησλ πξσηαζιεκάησλ είλαη ιίγνο θαη ε δηεμαγσγή 
ηνπο νινθιεξώλεηαη ζύληνκα, νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη από ηελ Πεηζαξρηθή 
Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.Ο., ζρεηηθά κε ην θύξνο ελόο αγώλα  είλαη ακεηάθιεηεο (δελ 
πξνζβάιινληαη κε θαλέλα έλδηθν κέζν). 
 
Άξζξν 21. πκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ ζηηο Δζληθέο Οκάδεο θαη επζύλε 
ζσκαηείσλ 
Η ζπκκεηνρή ησλ πνδνζθαηξηζηώλ, όισλ ησλ ζσκαηείσλ, ζηηο  Δζληθέο  νκάδεο, 
όηαλ θαινύληαη γηα ηελ ζύλζεζε ησλ νκάδσλ απηώλ ή γηα πξνπόλεζε, είλαη 
ππνρξεσηηθή ηόζν γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο όζν θαη ηηο ππεύζπλεο δηνηθήζεηο ησλ 
ζσκαηείσλ πνπ αλήθνπλ. Σε πεξίπησζε αδηθαηνιόγεηεο απνπζίαο επηβάιινληαη νη 
πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 31 ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ. 
Πνδνζθαηξηζηήο ν νπνίνο απνθιείζηεθε από ηηο Δζληθέο Οκάδεο ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ 
ή αζζέλεηάο ηνπ, δε δύλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε αγώλα ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη 
πξηλ από ηελ παξέιεπζε νθηώ εκεξώλ από ηελ εκέξα  ηνπ αγώλα ηεο Δζληθήο 
Οκάδαο ζηνλ νπνίν κεηείρε γηα ηελ πην πάλσ αηηία (ε εκέξα ηνπ αγώλα δελ 
ππνινγίδεηαη). Δμαηξνύληαη ηεο δηαηάμεσο απηήο, νη πνδνζθαηξηζηέο νη νπνίνη δελ 
αγσλίζηεθαλ κε ην ζσκαηείν ηνπο ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή αζζέλεηαο ζε αγώλα 
Πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε αγσληζηηθή ηνπ αγώλα ησλ 
Δζληθώλ Οκάδσλ. 
Η δηαπίζησζε ησλ ιόγσλ άξλεζεο ή αδπλακίαο ζπκκεηνρήο ηνπ Πνδνζθαηξηζηή 
αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ Δπηηξνπή/ Δ.Π.Ο. 
Σσκαηείν πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν απαγνξεύεη ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ηνπ 
ζε πξνπόλεζε ή αγώλα ησλ Δζληθώλ Οκάδσλ απνθιείεηαη θάζε θνξά από ηνλ 
πξώην επόκελν αγώλα Πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ κε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ 
Οκάδσλ. 
Οη  πνηλέο  ηεο  παξαγξάθνπ  2α    ηνπ  άξζξνπ  31  ηνπ  Κ.Α.Π.  Δξαζηηερληθώλ 
Οκάδσλ επηβάιινληαη   εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 15 εκεξώλ από ηελ ηέιεζε 
ηνπ πεηζαξρηθνύ παξαπηώκαηνο. Η δε  έθηηζε ησλ πνηλώλ αξρίδεη από ηελ επόκελε 
αγσληζηηθή εκέξα ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηεο απόθαζεο. 
 
Άξζξν 22. Έπαζια πξσηαζιήκαηνο 
Σηελ Πξσηαζιήηξηα Οκάδα ζα απνλεκεζεί θύπειιν θαη κεηάιιηα γηα ηνπο 
πνδνζθαηξηζηέο θαη ηνλ πξνπνλεηή ηεο. 
 
Άξζξν 23. Ραδηνηειενπηηθά δηθαηώκαηα 
Η Δ.Π.Ο., σο απνθιεηζηηθόο θνξέαο δηνξγάλσζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο, 
επηθπιάζζεηαη παληόο δηθαηώκαηόο ηεο, ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο θαη ηνλ 
Καλνληζκό Αγώλσλ Πξσηαζιεκάησλ (Κ.Α.Π.) Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ, αλαθνξηθά 
κε ηελ εκπνξηθή θαη ξαδηνηειενπηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ αγώλσλ, θαζώο θαη θάζε 
άιινπ ζπλαθνύο δηθαηώκαηνο ήρνπ, εηθόλαο θαη πεξηερνκέλνπ ησλ αγώλσλ. 
 
Άξζξν 24. Καηαξηηζκόο Οκίισλ-Αγσληζηηθέο Ηκέξεο 
Οη όκηινη ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα ζπγθξνηεζνύλ µε γεσγξαθηθά θξηηήξηα όπνπ απηό 
είλαη εθηθηό. 



 

Όινη νη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη θαηά ηηο εκέξεο θαη ώξεο πνπ θαζνξίδνληαη από ην 
πξόγξακκα, εθηόο από ηπρόλ κεηαβνιέο πνπ απνθαζίδνληαη εθηάθησο από ηελ 
Δπηηξνπή. 
 
Άξζξν 25. Σειηθέο δηαηάμεηο 
Η νηθνλνκηθή εγθύθιηνο ηεο Δ.Π.Ο. ηεο Γ΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο θαη νη όπνηεο ζρεηηθέο 
απνθάζεηο ηεο Π.Γ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο. απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο 
Πξνθήξπμεο ηελ νπνία θαη ζπκπιεξώλνπλ. 
Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε, εθαξκόδνληαη ηα 
πξνβιεπόκελα από ηνπο  θαλνληζκνύο ηεο Δ.Π.Ο. πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηεμαγσγήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο θαη θάζε άιιν ζέκα παξαπέκπεηαη πξνο επίιπζε 
ζηελ Αξκόδηα Δπηηξνπή θαη πεξαηηέξσ αλ πξνθύςεη ζέκα  ζηελ Π.Γ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 
ΓΗΠΔΓΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΑΜΜΟΤ 

 
Οη νκάδεο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζην πξσηάζιεκα πξέπεη, ππνρξεσηηθώο, λα 
δειώλνπλ σο έδξα γήπεδν πνπ δηαζέηεη ηα παξαθάησ, αλαιπηηθά, ζηνηρεία. 
 
α. Αγσληζηηθό ρώξν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θαη δηαγξακκηζκέλν µε δηαζηάζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο Καλόλεο ηνπ Παηρληδηνύ. Να δηαζέηεη εζηίεο θαηάιιεισλ 
δηαζηάζεσλ, ηνπνζεηεκέλα ζεκαηάθηα όπνπ είλαη απαξαίηεην, ζθεπαζηνύο πάγθνπο 
ζηελ ηερληθή πεξηνρή γηα γεπεδνύρν θαη θηινμελνύκελε νκάδα( 10 θαζίζκαηα γηα 
θάζε νκάδα) θαη πάγθν - ζέζε γηα ηνλ γηαηξό θαη ηελ γξακκαηεία-ρξνλνκέηξε ηνπ 
αγώλα. Πξόζβαζε ζηνλ πάγθν ηεο γξακκαηείαο επηηξέπεηαη λα έρνπλ κόλν νη 
δηαηηεηέο θαη νη πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ. 
 
β. Πιήξε απνδπηήξηα, ζε θνληηλή απόζηαζε από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν, αζθαιή γηα 
ηηο δύν δηαγσληδόκελεο νκάδεο θαη ηνπο δηαηηεηέο, µε επαξθείο θαηαηνλεηήξεο (ληνπδ), 
ηνπαιέηεο, ληπηήξεο ζε ζύλδεζε µε ηελ απνρέηεπζε ηεο πεξηνρήο. 
 
Σε θάζε απνδπηήξην πξναηξεηηθά λα ππάξρνπλ δύν (2) κεγάινη θάδνη απνξξηκκάησλ. 
 
Να ππάξρεη θαξκαθεπηηθό πιηθό ζε εηδηθή ζπζθεπαζία (θνπηί θαξκαθείνπ) ειεγκέλν 
από γηαηξό θαη εξγαιεία πξώησλ βνεζεηώλ. Δπίζεο λα δηαζέηνπλ έλα (1) 
ηνπιάρηζηνλ, θνξείν. 
 
Ο δηάδξνκνο πνπ νδεγεί από ηα απνδπηήξηα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν λα εμππεξεηεί 
ηελ αζθαιή δίνδν ησλ αζιεηώλ θαη ησλ δηαηηεηώλ πξνο ηνλ αγσληζηηθό ρώξν . 
 
γ. Οη ζύξεο εηζόδνπ - εμόδνπ ησλ δηαγσληδόκελσλ νκάδσλ θαη ησλ δηαηηεηώλ ζηνλ 
αγσληζηηθό ρώξν λα είλαη αζθαιείο θαη δηαρσξηζκέλεο από εθείλεο ηεο πιεπξάο ησλ 
ζεαηώλ.(πξναηξεηηθά) 
 
δ. Θα πξνβιέπεηαη, εάλ θαη εθόζνλ ππάξρεη ζνβαξόο ιόγνο, δηαρσξηζκόο ησλ 
ζεαηώλ θαη δηαθνξεηηθέο είζνδνη γηα θάζε ηκήκα ηνπο, πνπ ζα είλαη απνιύησο 
ειεγρόκελεο θαη αζθαιείο. 
 
Δπίζεο, ζα πξνβιέπεηαη ε ύπαξμε ηνπαιεηώλ γηα ηνπο ζεαηέο. Καηάιιειεο 
ζεσξνύληαη θαη νη ρεκηθέο ηνπαιέηεο. 
 
Τν γήπεδν ζα δηαζέηεη κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε γηα ηηο απαξαίηεηεο αλαθνηλώζεηο 
πξνο ηνπο ζεαηέο. (πξναηξεηηθά) 
 
Τν γήπεδν ζα δηαζέηεη πίλαθα ηνπ ζθνξ θαη ρξνλόκεηξν(πξναηξεηηθά). 
 
ε. Θα πξνβιέπνληαη ζέζεηο, µε αζθάιεηα δηαρσξηζκέλεο, γηα ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ 
ΜΜΔ. 
 
ζη. Όζα από ηα γήπεδα πνπ ζα δεισζνύλ δηαζέηνπλ εγθαηεζηεκέλεο κόληκεο ή/θαη 
ιπόκελεο εμέδξεο ζεαηώλ, ηα ζσκαηεία πνπ ζα ηα δειώζνπλ ζα πξέπεη λα 
θξνληίζνπλ λα ιάβνπλ θαηάιιειε άδεηα από ηελ πεξηθέξεηα ή από ηνλ Γήκν (όπνηνο 
είλαη αξκόδηνο) θαη εθόζνλ ηνύην δελ θαηαζηεί εθηθηό, ιόγσ ρξόλνπ ή ιόγσ έιιεηςεο 
ζρεηηθήο αξκνδηόηεηαο, λα δηαζέηνπλ έγθπξε θαη εκπεξηζηαησκέλε γλσκάηεπζε από 
δύν Πνιηηηθνύο Μεραληθνύο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη νη εμέδξεο έρνπλ ηελ 
ζηαηηθή επάξθεηα θαη πιεξνύλ όιεο ηηο ινηπέο πξνϋπνζέζεηο (πξνδηαγξαθέο) 



 

αζθαιείαο. Οη γλσκαηεύζεηο απηέο ζα παξαδίδνληαη ζε πξσηόηππν θείκελν ζηελ 
Δπηηξνπή αγώλσλ κία εβδνκάδα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ή εάλ απηό 
έρεη ήδε αξρίζεη 2 εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή θάζε πξνγξακκαηηζκέλνπ αγώλα. Αλ ε 
νκάδα πνπ έρεη δειώζεη ην γήπεδν σο έδξα δελ εμαζθαιίζεη νύηε ηελ ιήςε 
θαηάιιειεο άδεηαο νύηε ηηο γλσκαηεύζεηο δύν πνιηηηθώλ κεραληθώλ, πάξα ηαύηα ην 
γήπεδν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, όρη όκσο θαη ε εμέδξα ηνπ γεπέδνπ, ππνρξέσζε, 
γηα ηελ ηήξεζε ηεο νπνίαο ηελ επζύλε θέξεη ην γεπεδνύρν Σσκαηείν. 
 
Γηα ηα ινηπά γήπεδα, πνπ δελ δηαζέηνπλ εμέδξεο, δελ απαηηνύληαη νη αλσηέξσ 
πξνβιέςεηο. 
 


