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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016 - 2017 
 
 
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: 
α. Το Καταστατικό της. 
β. Τις διατάξεις των Κανονισµών της.  
γ. Την από .11.10.2016 (Νο 96 ) απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεµάτων / ΕΠΟ. 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

Τους αγώνες του Κυπέλλου Γυναικείων οµάδων ποδοσφαίρου 
περιόδου 2016-2017. 

 
Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρµοδιότητα  
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύµβασης µεταξύ της Ε.Π.Ο., ως 
διοργανώτριας, και των οµάδων της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας Γυναικών που 
συµµετέχουν στο Κύπελλο Γυναικείων οµάδων ποδοσφαίρου.. 
Η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόµατα, χωρίς καµία επιφύλαξη, µε την 
κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της ∆ήλωσης Συµµετοχής της οµάδας. 
Αποδοχή της προκήρυξης µε επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή 
των προβλεπόµενων πειθαρχικών ποινών. 
Η αρµοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Κυπέλλου Γυναικείων οµάδων 
ποδοσφαίρου ανήκει στην Επιτροπή Γυναικείου Ποδοσφαίρου  (εφεξής « η 
Επιτροπή») της Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 2. ∆ιατάξεις διεξαγωγής 
Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου των Γυναικείων οµάδων διεξάγονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις:  
α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το ∆ιεθνές 
Συµβούλιο της F.I.F.A.,  
β. των Κανονισµών της Ε.Π.Ο   
γ. των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθµίζουν ή θα ρυθµίζουν ειδικά θέµατα 
που δεν προβλέπονται από την παρούσα. 
 
Άρθρο 3. Συµµετοχή οµάδων 
Στη διοργάνωση συµµετέχουν υποχρεωτικά οι οµάδες της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας 
Γυναικείου Ποδοσφαίρου. Οι οµάδες των δύο Κατηγοριών χωρίστηκαν σε Οµίλους µε 
γεωγραφικά κριτήρια 
 
 



 
Οµάδες  Α΄  Κατηγορίας  Περιόδου  2016 – 2017 

2  Όµιλοι  µε  Γεωγραφικά  Κριτήρια 
1ος  Όµιλος - Βόρειος 

1 ΑΕΛ 64 ΛΑΡΙΣΑΣ 
2 Ακαδηµία Ελπίδες Καρδίτσας  94 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
3 Αµαζόνες ∆ράµας ΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
4 Άρης Θεσσαλονίκης. ΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
5 ΠΑΟΚ  Θεσσαλονίκης ΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

2ος  Όµιλος - Νότιος 
1 Άβαντες Χαλκίδας ΕΥΒΟΙΑΣ 
2 Ατρόµητος Αθ. ΑΠΣ ΑΘΗΝΩΝ 
3 Γλυφάδα Οδυσσέας ΑΕ --- 
4 Ολυµπιάδα Υµηττού --- 
 
 

Οµάδες  Β΄  Κατηγορίας  Περιόδου  2016 – 2017 
4  Όµιλοι  µε  Γεωγραφικά  Κριτήρια 

1ος  Όµιλος - Βόρειος 

1 Βασίλισσα Θράκης ΞΑΝΘΗΣ 
2 Μέντεκας Καλαµαριάς ΑΓΠΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
3 Πανσερραική ΑΕ ΣΕΡΡΩΝ 
4 Πιερίδες Μούσες ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
5 Ροδόπη 87 ΓΑΠΣ ΘΡΑΚΗΣ 

2ος  Όµιλος - Βόρειος 
1 Βόλος 2004 ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
2 Μαγνησιακός ΑΣΒ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
3 Μεσολόγγι 2008 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
4 Προοδευτική Περάµατος ΗΠΕΙΡΟΥ 
5 Τρίκαλα 2011 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

3ος  Όµιλος - Νότιος 

1 Άρης Κορίνθου ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
2 Άρης Τρίπολης ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 
3 Ίκαρος Πετρωτού ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ 
4 Πανηλειακός Πύργου ΑΟ ΗΛΕΙΑΣ 
5 Φείδων Άργους ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 
6 Χανιά ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ 

4ος  Όµιλος - Νότιος 
1 Αγία Παρασκευή ΑΟ ΑΘΗΝΩΝ 
2 Αθηναική ΑΕ Αγίου ∆ηµητρίου --- 
3 ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4 Πήγασος Θριασίου ΕΠΣ∆Α 
5 Τριαντών Ιαλυσσού ΑΣ  ∆Ω∆/ΣΟΥ 
 
 



Άρθρο 4:  ∆ήλωση Συµµετοχής / Έναρξη 
Το Κύπελλο θα διεξαχθεί σε οµίλους µε γεωγραφικά κριτήρια Οι οµάδες έχουν την 
υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως και τη ∆ευτέρα 14/11/2016 
πρωτότυπη ∆ήλωση Συµµετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις οµάδες, 
µέσω δηµοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας. 
Στη ∆ήλωση Συµµετοχής πρέπει, υποχρεωτικά να αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ. και η 
∆.Ο.Υ. στην οποία ανήκει η οµάδα.  
Η ∆ήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό παράβολο των εκατό (100) ευρώ 
για τις οµάδες της Α΄ Κατηγορίας και των πενήντα (50) ευρώ για τις οµάδες της Β΄ 
Κατηγορίας.  
Με την παραπάνω δήλωση συµµετοχής τα σωµατεία αποδέχονται χωρίς επιφυλάξεις 
το Καταστατικό και τις διατάξεις των Κανονισµών της ΕΠΟ και τους όρους της 
Προκήρυξης, διαφορετικά αποκλείονται του Κυπέλλου, µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΕΠΟ. 
 
Άρθρο 5 : Τρόπος τέλεσης των αγώνων/Κλήρωση 
Οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνονται σε έξι (6) φάσεις. 
Η κλήρωση του Κυπέλλου Γυναικών θα γίνει µε γεωγραφικά κριτήρια και θα διεξαχθεί 
µία κλήρωση για όλες τις Φάσεις της διοργάνωσης 
 
1η Φάση 
Στη κλήρωση των αγώνων της 1ης Φάσης, θα λάβουν µέρος οι είκοσι µία (21) οµάδες 
της Β΄ Κατηγορίας χωρισµένες σε τέσσερις οµίλους µε γεωγραφικά κριτήρια (Βορράς 
–Νότος). 
Η µία (1) από τις οµάδες του 1ου 2ου και 4ου Οµίλου και οι δύο (2) από τις οµάδες του 
3ου Οµίλου, σύνολο πέντε (5) οµάδες θα εξαιρεθούν, µετά από κλήρωση και θα 
περάσουν στην επόµενη Φάση. 
Οι υπόλοιπες δέκα έξι (16) οµάδες θα αγωνιστούν, µετά από κλήρωση κατά όµιλο 
ξεχωριστά, σε οκτώ (8) απλούς αγώνες νοκ άουτ, και στην έδρα της οµάδας που 
κληρώθηκε πρώτη.  
Σε κάθε ένα από τους τέσσερις οµίλους θα διεξαχθούν δύο (2) αγώνες  
Στην επόµενη φάση θα προκριθούν οι οκτώ (8) νικήτριες οµάδες των τεσσάρων 
οµίλων και οι πέντε (5) που εξαιρέθηκαν, σύνολο δέκα τρεις (13 οµάδες) 
 

2η  Φάση 

Στη κλήρωση των αγώνων της 2ης Φάσης, θα λάβουν µέρος οι δεκατρείς (13) οµάδες 
της Β΄ Κατηγορίας που προκρίθηκαν από τη 1η Φάση, χωρισµένες σε δύο οµίλους 
(µε γεωγραφικά κριτήρια) και συγκεκριµένα : 

α) Στο 1ο Όµιλο (Βόρειο) θα τοποθετηθούν οι τέσσερις (4) νικήτριες οµάδες του 1ου 
και 2ου Οµίλου και οι δύο οµάδες που εξαιρέθηκαν. Σύνολο έξι (6) οµάδες. 
Οι έξι (6) οµάδες θα αγωνιστούν, µετά από κλήρωση, σε τρεις (3) απλούς αγώνες 
νοκ άουτ, και στην έδρα της οµάδας που κληρώθηκε πρώτη.  
β) Στο 2ο Όµιλο (Νότιο) θα τοποθετηθούν οι τέσσερις (4) νικήτριες οµάδες του 3ου και 
4ου Οµίλου και οι τρεις (3) οµάδες που εξαιρέθηκαν. Σύνολο επτά (7) οµάδες. 

 

 



Η µία (1) από τις τέσσερις (4) νικήτριες οµάδες του 2ου Οµίλου θα εξαιρεθεί, µετά από 
κλήρωση και θα περάσει στην επόµενη Φάση. 
Οι υπόλοιπες έξι (6) οµάδες θα αγωνιστούν, µετά από κλήρωση, σε τρεις (3) απλούς 
αγώνες νοκ άουτ, και στην έδρα της οµάδας που κληρώθηκε πρώτη.  
Στην επόµενη Φάση θα προκριθούν οι τρείς (3) νικήτριες οµάδες κάθε οµίλου και η 
µία (1) του 2ου Οµίλου που εξαιρέθηκε, σύνολο επτά (7) οµάδες 

 

3η Φάση 

Στη κλήρωση των αγώνων της 3ης Φάσης, θα λάβουν µέρος οι εννέα (9) οµάδες της 
Α΄ Κατηγορίας και οι επτά (7), οµάδες της Β΄ Κατηγορίας που προκρίθηκαν από τη 2η 
Φάση.  
Οι συνολικά δέκα έξι (16) οµάδες, θα ενταχθούν σε δύο (2) οµίλους µε γεωγραφικά 
κριτήρια.  
Στο 1ο όµιλο (Βορράς) θα τοποθετηθούν οι πέντε (5) οµάδες του 1ου οµίλου της Α΄ 
Κατηγορίας και οι τρεις (3) προκριθείσες οµάδες, του 1ου οµίλου της Β΄ Κατηγορίας. 
Στο 2ο όµιλο (Νότος)  θα τοποθετηθούν οι τέσσερις (4) οµάδες του 2ου οµίλου της Α΄ 
Κατηγορίας και οι τέσσερις (4) προκριθείσες οµάδες, του 2ου οµίλου της Β΄ 
Κατηγορίας. 
Σε κάθε όµιλο θα διεξαχθούν τέσσερις (4) απλοί αγώνες νοκ άουτ, στην έδρα της 
οµάδας που θα κληρωθεί πρώτη. Σε περίπτωση που κληρωθεί να αγωνισθεί οµάδα 
της Α΄ Κατηγορίας, µε οµάδα της Β΄ Κατηγορίας, ο αγώνας θα διεξαχθεί υποχρεωτικά 
στην έδρα της οµάδας της  Β΄ Κατηγορίας.  
Στην επόµενη Φάση θα προκριθούν οι τέσσερις (4) νικήτριες οµάδες του κάθε οµίλου 
της 3ης Φάσης, σύνολο οκτώ (8) οµάδες.. 
 
4η Φάση 

Στη κλήρωση των αγώνων της 4ης Φάσης θα λάβουν µέρος, σε ένα (1) όµιλο, οι 
τέσσερις (4) νικήτριες οµάδες του 1ου οµίλου της 3ης  Φάσης και οι τέσσερις (4) 
νικήτριες οµάδες του 2ου οµίλου της 3ης  Φάσης, σύνολο οκτώ (8) οµάδες 
Θα διεξαχθούν τέσσερις (4) απλοί αγώνες νοκ άουτ, στην έδρα της οµάδας που θα 
κληρωθεί πρώτη. 
Σε περίπτωση που κληρωθεί να αγωνισθεί οµάδα της Α΄ Κατηγορίας, µε οµάδα της 
Β΄ Κατηγορίας, ο αγώνας θα διεξαχθεί υποχρεωτικά στην έδρα της οµάδας της Β΄ 
Κατηγορίας. 
Στην επόµενη Φάση θα προκριθούν οι τέσσερις (4) νικήτριες οµάδες του οµίλου της 
4ης Φάσης. 
 
5η Φάση  Ηµιτελικοί αγώνες 

Στη κλήρωση των αγώνων της 5ης Φάσης θα λάβουν µέρος οι τέσσερις (4) νικήτριες 
οµάδες που θα προκύψουν από τη 4η Φάση.  
Θα διεξαχθούν δύο (2) απλοί αγώνες νοκ άουτ, σε ουδέτερη έδρα.  
Οι δύο (2) νικήτριες οµάδες θα προκριθούν για τον Τελικό Αγώνα Κυπέλλου. 

 

 



6η Φάση  Τελικός αγώνας 
 
Στο Τελικό αγώνα θα λάβουν µέρος οι δύο (2) νικήτριες οµάδες που θα προκύψουν 
από τη 5η Φάση.  
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα µε τυπικά γηπεδούχο την οµάδα που θα 
κληρωθεί πρώτη 
Στους αγώνες Κυπέλλου όλων των φάσεων σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος 
στην κανονική διάρκεια των αγώνων, ο νικητής θα αναδεικνύεται µε την διαδικασία 
ηµίωρης παράτασης και εκτέλεσης επανορθωτικών λακτισµάτων (πέναλτι) κατά την 
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 9 του ΚΑΠ Ερασιτεχνών 
Πρωταθληµάτων. 

 
Άρθρο 6 : Ηµεροµηνία έναρξης και αγώνων Κυπέλλου 
Ως ηµεροµηνία έναρξης ορίζεται η Κυριακή 11-12-2016 

 
1η Φάση:               11-12-2016 
2η Φάση:               22-01-2017 
3η Φάση:               05-02 ή 12-03-2017 
4η Φάση:               12-03 ή 23-04-2017 
5η Φάση:               12-05 ή 19-05-2017 
6η Φάση:               14-05 ή 21-05-2017 

 
(Οι ανωτέρω ηµεροµηνίες δεν είναι δεσµευτικές και µπορεί να τροποποιηθούν µετά 
από απόφαση της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου για αγωνιστικούς λόγους) 
 
Άρθρο 7 : Επίλυση Αθλητικών ∆ιαφορών 

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρµογή των 
κανονισµών και της προκήρυξης και αφορούν  

α. τις οµάδες που συµµετέχουν στους αγώνες του Κυπέλλου Γυναικείων οµάδων 
ποδοσφαίρου και  

β. κάθε πρόσωπο που συνδέεται µε αυτές µε οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, 
επιλύονται µόνο από τα αρµόδια θεσµοθετηµένα δικαιοδοτικά όργανα του 
ποδοσφαίρου. 

Με τη ∆ήλωση Συµµετοχής στο Κύπελλο και την αποδοχή της παρούσας οι οµάδες 
συµφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα 
για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόµενα από τους κανονισµούς, όπως 
ισχύουν κάθε φορά. 
Η εν λόγω δέσµευση αποκλείει τη δυνατότητα των οµάδων να προσφύγουν, σε κάθε 
περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, µε οποιαδήποτε 
διαδικασία, περιλαµβανοµένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. 
ΚΠολ∆.  
Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 7, επιβάλλονται 
στην υπαίτια οµάδα, οι προβλεπόµενες από τους κανονισµούς πειθαρχικές 
κυρώσεις.  

 



Άρθρο 8 : Συµµετοχή ποδοσφαιριστριών  
Ισχύει ότι προβλέπεται και στα Πρωταθλήµατα της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας Γυναικών 
ποδοσφαιρικής περιόδου 2016-2017.  
 
Άρθρο 9 : Προπονητές 
Ισχύει ότι προβλέπεται και στα Πρωταθλήµατα Α΄ και Β΄ Κατηγορίας Γυναικών, 
ποδοσφαιρικής περιόδου 2016-2017  
 
Άρθρο 10. Γήπεδα – Πρόγραµµα των Αγώνων 
Ισχύει ότι προβλέπεται και στα Πρωταθλήµατα της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας Γυναικών, 
ποδοσφαιρικής περιόδου 2016-2017. 
Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου διεξάγονται σε ηµέρες που ορίζονται από την 
επιτροπή. 
Σε περίπτωση κατά την οποία σωµατείο, για τους αγώνες του Κυπέλλου, δηλώσει ως 
έδρα του, γήπεδο διαφορετικό από αυτό που έχει δηλώσει στους αγώνες του 
πρωταθλήµατος, υποχρεούται να υποβάλλει συνηµµένα : 
α. παραχωρητήριο του νέου γηπέδου που θα πληροί τους όρους ασφαλείας καθώς 
και τους όρους, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ΚΑΠ και οι διατάξεις 
των κανόνων παιχνιδιού και   
β. νόµιµη άδεια λειτουργίας του γηπέδου. 
Οι αγώνες του Κυπέλλου Γυναικών, όπως και των πρωταθληµάτων της Α΄ και Β΄ 
Κατηγορίας Γυναικών, λόγω ανώτερης κατηγορίας, προηγούνται όλων των αγώνων 
των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων. 
Οι οµάδες (µε µέριµνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του 
προγράµµατος στα κοινοτικά - δηµοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία χρησιµοποιούν, 
καθώς και στις οικείες αστυνοµικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες. 
 
Άρθρο 11: Γιατρός 
Ισχύει ότι προβλέπεται και στα Πρωταθλήµατα της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας Γυναικών, 
ποδοσφαιρικής περιόδου 2016-2017  
Τα έξοδα των Ιατρών, επιβαρύνουν τα Γηπεδούχα Σωµατεία για τους αγώνες που 
γίνονται στην έδρα τους (1η , 2η , 3η και 4η Φάση ). Για την 5η και 6η Φάση, τα έξοδα 
θα καλυφθούν, µετά την οικονοµική εκκαθάριση, από τις οµάδες εξ ηµισείας και 
σύµφωνα µε την Οικονοµική Εγκύκλιο της ΕΠΟ. 
 
Άρθρο 12 : Παρατηρητής Αγώνα 
Ο παρατηρητής για την 1η , 2η  3η και 4η Φάση θα ορίζεται από την ΕΠΣ που ανήκει 
το εκάστοτε γηπεδούχο Σωµατείο 
Για την, 5η και 6η  Φάση θα ορίζεται από την ΕΠΣ που θα φιλοξενεί τον αγώνα. 
Ο παρατηρητής θα ασκεί τα καθήκοντα του χωρίς αµοιβή. 
 
Άρθρο 13 : Οικονοµικά Θέµατα 
Η οικονοµική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της 
Εκτελεστικής Επιτροπής/Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
Προκήρυξης, την οποία και συµπληρώνουν. 
Η οικονοµική οργάνωση, διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων του Κυπέλλου, για 
την 1η , 2η  3η και 4η Φάση, ανήκει στην Τοπική για κάθε γηπεδούχο Σωµατείο 
Ένωση, που φροντίζει για την εκτύπωση εισιτηρίων των αγώνων και την προώθηση 



τούτων στα γηπεδούχα Σωµατεία. Για την 5η και 6η Φάση, ότι προβλέπει η οικονοµική 
Εγκύκλιος της ΕΠΟ. 
Η ΕΠΟ παραιτείται του ποσοστού της υπέρ των Ε.Π.Σ. – Μελών της. 
 
Έξοδα διαιτητών / Παρατηρητών διαιτησίας 
Τα έξοδα ∆ιαιτησίας, για την 1η , 2η  3η και 4η Φάση, (∆ιαιτητής, βοηθοί διαιτητές ) θα 
καλύπτονται από το γηπεδούχο σωµατείο. Οι ∆ιαιτητές των αγώνων της 1ης , 2ης  3ης 
και 4ης Φάσης (αξιολογηµένοι Εθνικών Κατηγοριών) θα ορίζονται από όµορες, µε την 
Ε.Π.Σ. της γηπεδούχου οµάδας, Ενώσεις.  
Η Ε.Π.Ο. θα επιχορηγεί τα σωµατεία µε το ποσό των εκατόν εξήντα (160) ευρώ ανά 
αγώνα για την κάλυψη των εξόδων διαιτησίας των εντός έδρας αγώνων τους. 
Για την 5η και 6η Φάση οι διαιτητές θα ορίζονται και αποζηµιώνονται από την ΕΠΣ 
που θα φιλοξενεί τον αγώνα, µετά την εκκαθάριση, σύµφωνα µε την Οικονοµική 
Εγκύκλιο της ΕΠΟ. 
Σε περίπτωση που σωµατείο ζητήσει να ορισθεί παρατηρητής διαιτησίας, µαζί µε το 
έγγραφο αίτηµα ορισµού προκαταβάλλει και το ποσό για τα έξοδα του παρατηρητή, 
σε αντίθετη περίπτωση το αίτηµα απορρίπτεται.  
 
Άρθρο 14: Έπαθλο του Κυπέλλου 
Στην Κυπελλούχο Οµάδα θα απονεµηθεί ένα Κύπελλο και 25 µετάλλια για τις 
ποδοσφαιρίστριες και τον προπονητή της. Στην οµάδα που θα καταταχθεί δεύτερη, 
θα απονεµηθούν 25 µετάλλια. Στην ΕΠΣ που θα φιλοξενήσει τον Τελικό Κυπέλλου, 
στον διαιτητή και στους επόπτες γραµµών θα απονεµηθεί από µία (1) πλακέτα. 
Όλες οι ποδοσφαιρίστριες που πήραν µέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι 
αναπληρωµατικές οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα µετάλλια, µε 
πρώτη την οµάδα που ηττήθηκε και δεύτερη τη νικήτρια οµάδα. 
Οι ποδοσφαιρίστριες που δεν θα πειθαρχούν σε αυτή την υποχρέωση, τιµωρούνται 
µε ποινή αποκλεισµού δύο (2) αγωνιστικών ηµερών, Πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου 
και εφ όσον αποδειχθεί υπαιτιότητα του Σωµατείου και της ∆ιοίκησης κατά τη κρίση 
της διοργανώτριας, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 41 του ΚΑΠ. 
 
Άρθρο 15 : Ραδιοτηλεοπτικά / Εµπορικά ∆ικαιώµατα 
Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώµατα ανήκουν στις οµάδες και η διαδικασία παραχώρησή 
τους από τα Σωµατεία στον οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο δικαιούχο φορέα, 
περιγράφεται στο άρθρο 29 του Κανονισµού Αγώνων Πρωταθληµάτων (Κ.Α.Π.) 
Ερασιτεχνικών Οµάδων. 

 
Άρθρο 16: Τελική διάταξη 
Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις των Κανονισµών 
της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέµα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από τη 
παρούσα Προκήρυξη θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο 
του Καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου. 
 


