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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
                                          Σωλ αγώλωλ ηεο 2εο θάζεο 

ηνπ Κππέιινπ Εξαζηηερληθώλ Οκάδωλ  2016 / 2017 
 

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ αθνύ έιαβε ππ΄  όςε ηεο : 
 
1. Σν Καηαζηαηηθό ηεο  
2. Σηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ ηεο 
3. α. Σελ από 14.07.2016 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.Ο. Νν (60)     
    β. Σελ από 01.12.2016 απόθαζε ηεο Π.Γ.Δ/ Δ.Π.Ο. Νν (06) 
    γ.  Σελ από 21.12.2016 απόθαζε ηεο Π.Γ.Δ/ Δ.Π.Ο. Νν (09) 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι 
 
ηε δηνξγάλσζε ησλ αγώλσλ 2εο θάζεο ηνπ Κππέιινπ Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ 
πεξηόδνπ  2016 / 2017. 
                                                                                                                                                                                                                                    
Άξζξν 1: Πξνθήξπμε / Αξκνδηόηεηα  

Ζ Πξνθήξπμε είλαη πξόηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζύκβαζεο κεηαμύ ηεο Δ.Π.Ο., σο 

δηνξγαλώηξηαο, θαη ησλ Οκάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε 2ε θάζε ηνπ Κππέιινπ 

Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ.  

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

θαηάζεζε ζηελ Δ.Π.Ο. ηεο Γήισζεο πκκεηνρήο ηεο Οκάδαο. 

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

ησλ πξνβιεπόκελσλ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ. 

 
Ζ αξκνδηόηεηα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ηεο 2εο θάζεο ηνπ Κππέιινπ Δξαζηηερληθώλ 
Οκάδσλ αλήθεη ζηελ Δπηηξνπή Κππέιινπ ( εθεμήο « ε Δπηηξνπή») ηεο Δ.Π.Ο. 
 
Άξζξν 2. Δηαηάμεηο δηεμαγωγήο 

Όινη νη αγώλεο ηεο 2εο θάζεο ηνπ Κππέιινπ Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ δηεμάγνληαη 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  

α. ησλ Καλόλσλ Παηρληδηνύ, πνπ ηζρύνπλ δηεζλώο θαη νξίδνληαη από ην Γηεζλέο 

πκβνύιην ηεο F.I.F.A.,  

β. ησλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο   

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

πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα. 

 

Άξζξν 3:  Δήιωζε πκκεηνρήο / Έλαξμε 

α. ηνπο αγώλεο ηεο 2εο θάζεο ηνπ Κππέιινπ εξαζηηερληθώλ νκάδσλ ζπκκεηέρνπλ 
ππνρξεωηηθά κόλν νη Κππειινύρεο νκάδεο ηωλ Ε.Π.. – Μειώλ ηεο Ε.Π.Ο.,  πνπ 
ζα πξνθύςνπλ από ηνπο αγώλεο ηεο 1εο θάζεο, νη νπνίνη δηεμάγνληαη κε επζύλε ησλ 
Δ.Π...  
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο 1εο Φάζεο Κππέιινπ νξίδεηαη ην άββαην 18 Μαξηίνπ  
2017.  
Ζ θνηλνπνίεζε από ηηο Δ.Π.. – Μέιε ζηελ Δ.Π.Ο. ησλ Κππειινύρσλ νκάδσλ ησλ 
Δλώζεσλ πξέπεη λα γίλεη εγγξάθσο ππνρξεωηηθά κέρξη ηελ Δεπηέξα 20 Μαξηίνπ 
2017. 
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β. Οκάδα πνπ δελ επηζπκεί λα κεηάζρεη ζηε δηνξγάλωζε δύλαηαη λα θαηαζέζεη, 
έωο ηξεηο (3) κέξεο κεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο πξώηεο θάζεο θαη κέζω ηεο 
νηθείαο Ε.Π.., ζρεηηθό αίηεκα εμαίξεζεο ζηελ Ε.Ε. ηεο Ε.Π.Ο., ζην νπνίν ζα 
αλαθέξνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο απηό θαηαηίζεηαη. Η Ε.Ε. ηεο Ε.Π.Ο. 
αλαζέηεη ζηελ Επηηξνπή Κππέιινπ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

γ. Οη νκάδεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ζηελ Δ.Π.Ο., έωο ηελ Πέκπηε    
23 Μαξηίνπ 2017 Δήιωζε πκκεηνρήο ζε εηδηθό έληππν, πνπ ζα γίλεη γλσζηό 
κέζσ δεκνζηνπνίεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο.  
 

Μαδί κε ηε  Γήισζε πκκεηνρήο ζα θαηαηίζεηαη ζηελ Δ.Π.Ο. ην πλππνζρεηηθό 

Δηαηηεζίαο / Δήιωζε ππνγεγξακκέλε από ηνλ Νόκηκν Εθπξόζωπν ηνπ 

ωκαηείνπ/Οκάδαο πεξί ηεο απνδνρήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ηωλ Καλνληζκώλ, 

ηωλ εγθπθιίωλ, ηωλ νδεγηώλ θαη ηωλ απνθάζεωλ F.I.F.A., U.E.F.A. θαη Ε.Π.Ο.  

(Άξζξα 13,66,67,68 ηνπ Καηαζηαηηθνύ Ε.Π.Ο.), λόκηκα επηθπξωκέλε. 

Υωξίο ηελ ππνβνιή ηνπ ωο άλω πλππνζρεηηθνύ Δηαηηεζίαο θακία Δήιωζε 

πκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή. 

 
δ. 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 πκκεηνρήο. 
ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία Οκάδεο, πνπ δηθαηνύληαη  ζπκκεηνρήο ζηε 2ε 
θάζε ηνπ Κππέιινπ Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ , δελ ιάβνπλ κέξνο ε Δ.Π.Ο,. δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη αλάινγα ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ.  
 
ε.  Όινη νη αγώλεο ζα θαζνξηζζνύλ κε κία θιήξσζε πνπ ζα γίλεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
2εο θάζεο ηνπ Κππέιινπ θαη ζα έρεη σο βαζηθό θξηηήξην ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή 
ησλ Οκάδσλ, γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο. 
 
Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ε Σεηάξηε 05-04- 2017. 
 
 
Άξζξν 4. ύζηεκα δηεμαγωγήο αγώλωλ/Σειηθόο Αγώλαο   
α. Οη αγώλεο ηνπ Κππέιινπ Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ δηεμάγνληαη, από ηε 2ε θάζε ηεο 
δηνξγάλσζεο κέρξη θαη ηνλ Σειηθό Αγώλα, κε ην ζύζηεκα κνλώλ αγώλσλ 
απνθιεηζκνύ.  
ε πεξίπησζε ηζόπαινπ απνηειέζκαηνο εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 
από ηελ δηάηαμε ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ.  
Ζ νκάδα πνπ θιεξώλεηαη πξώηε είλαη γεπεδνύρνο. 
 
 
Οη νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηνπο αγώλεο ηεο 1εο θάζεο δηαρσξίδνληαη ζε 
ελλέα ( 9 ) νκίινπο κε γεσγξαθηθά, θαηά πξνηεξαηόηεηα, θξηηήξηα γηα νηθνλνκηθνύο 
ιόγνπο σο εμήο : 
 
1νο  όκηινο: Έβξνο, Θξάθε, Ξάλζε, Καβάια, Γξάκα, έξξεο 
2νο  όκηινο: Υαιθηδηθή, Μαθεδνλία, Κηιθίο, Ζκαζία, Πέιια, Φιώξηλα 
3νο  όκηινο: Κνδάλε, Καζηνξηά, Γξεβελά, Ήπεηξνο, Θεζπξσηία, Κέξθπξα 
4νο ‘όκηινο: Πηεξία, Λάξηζα, Σξίθαια, Καξδίηζα, Φζηώηηδα, Θεζζαιία 
5νο όκηινο: Πξέβεδα, Άξηα, Αηησιναθαξλαλία, Δπξπηαλία, Φσθίδα, Βνησηία 
6νο όκηινο: Λαθσλία, Αξθαδία, Αξγνιίδα, Γπη. Αηηηθή, Αλαη. Αηηηθή, Δύβνηα 
7νο όκηινο: Κεθαιιελία- Ηζάθε, Εάθπλζνο, Μεζζελία, Ζιεία, Αραΐα, Κνξηλζία 
8νο όκηινο: Αζήλα, Πεηξαηάο, Λέζβνο, άκνο, Υίνο, Γσδεθάλεζα, Κπθιάδεο 
9νο όκηινο: Ζξάθιεην, Λαζίζη, Ρέζπκλν, Υαληά 
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Οη αγώλεο ηνπ Κππέιινπ Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ, πεξηόδνπ 2016-2017, ζα       
δηεμαρζνύλ ζε εθηά (7) αγσληζηηθέο, σο αθνινύζσο:  
 
1ε  ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ:   Σεηάξηε  05-04-2017 
2ε  ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ :  Σεηάξηε  12-04-2017 
3ε  ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ :  Σεηάξηε  19-04-2017 
4ε  ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ :  Σεηάξηε  26-04-2017 
5ε  ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ :  Σεηάξηε  03-05-2017 
6ε  ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ :  Σεηάξηε  10-05-2017 
7ε  ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ :  άββαην  20-05-2017   Σειηθόο Αγώλαο    
 
1ε αγωληζηηθή  
Ο 1νο ,  2νο , 3νο ,  4νο , 5νο ,  6νο   θαη ν 7νο  όκηινο ζα δώζνπλ 3 αγώλεο. 
Ο  8νο  όκηινο ζα δώζεη 3 αγώλεο θαη κία νκάδα ζα εμαηξεζεί θαη ζα πεξάζεη ζηνλ 
επόκελν γύξν ρσξίο αγώλα. 
Ο  9νο όκηινο   ζα πεξάζεη ζηνλ επόκελν γύξν ρσξίο αγώλεο. 
ύλνιν 24 αγώλεο.  
 
2ε  αγωληζηηθή  
Οη ληθήηξηεο νκάδεο ηεο 1εο αγσληζηηθήο ζα αγσληζζνύλ σο εμήο: 
Ο 1νο ,  2νο , 3νο ,  4νο ,  5νο ,  6νο   θαη ν 7νο  όκηινο ζα δώζνπλ 1 αγώλα θαη κία νκάδα 
από θάζε όκηιν ζα εμαηξεζεί θαη ζα πεξάζεη ζηνλ επόκελν γύξν ρσξίο αγώλα . 
Ο 8νο  θαη 9νο  όκηινο ζα δώζνπλ 2 αγώλεο. 
ύλνιν 11 αγώλεο.  
 
3ε  αγωληζηηθή  
Οη  νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηε  2ε αγσληζηηθή  ζα αγσληζζνύλ ζε 1 αγώλα γηα 
θάζε όκηιν. 
ύλνιν 9 αγώλεο.  
 
4ε  αγωληζηηθή  
Από ηηο 9 ληθήηξηεο νκάδεο όισλ ησλ νκίισλ ηεο 3εο ;αγσληζηηθήο ζα θιεξσζνύλ  2  
νκάδεο πνπ ζα αγσληζζνύλ κεηαμύ ηνπο ζε έλα αγώλα,  ελώ ζα εμαηξεζνύλ νη 
ππόινηπεο 7 θαη ζα πεξάζνπλ ζηνλ επόκελν γύξν ρσξίο αγώλα. 
 
5ε  αγωληζηηθή  
Οη 8 νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηελ  4ε αγσληζηηθή ( ε κία ληθήηξηα θαη νη 7 πνπ 
εμαηξέζεθαλ)  ζα αγσληζζνύλ ζε 4 αγώλεο  
 
6ε  αγωληζηηθή – Ηκηηειηθνί αγώλεο 
Οη 4 ληθήηξηεο νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηελ  5ε αγσληζηηθή   ζα αγσληζζνύλ ζε 
2 αγώλεο  
 
ΣΕΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 
Οη ληθήηξηεο νκάδεο ησλ δύν (2) εκηηειηθώλ αγώλσλ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Σειηθό 
Αγώλα Κππέιινπ Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ. Ο Σειηθόο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζε γήπεδν 
πνπ ζα νξηζηεί από ηελ Δπηηξνπή 
 
Όινη νη πην πάλσ αγώλεο ζα θαζνξηζζνύλ κε κία θιήξσζε πνπ ζα γίλεη πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο 2εο θάζεο ηνπ Κππέιινπ θαη ζα έρεη σο βαζηθό θξηηήξην ηελ γεσγξαθηθή 
θαηαλνκή ησλ Οκάδσλ, γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο. 
 
Ζ εκεξνκελία ηεο θιήξωζεο είλαη ε Σξίηε 28-03-2017.  
 
Άξζξν 5: Επίιπζε Αζιεηηθώλ Δηαθνξώλ 
α. Οη πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ηεο δηνξγάλσζεο θαη 
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β. 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 εξαζηηερληθώλ νκάδσλ 
θαη  

 θάζε πξόζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε απηέο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ηδηόηεηα, 
επηιύνληαη κόλν από ηα αξκόδηα ζεζκνζεηεκέλα δηθαηνδνηηθά όξγαλα ηνπ 
πνδνζθαίξνπ. 

Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην Κύπειιν 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. 
Ζ 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. ΚΠνιΓ. ε 
πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ όζσλ νξίδνληαη ζην παξόλ άξζξν 5 , ηόηε, κε απόθαζε 
ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο., ε ππαίηηα νκάδα ζα απνβάιιεηαη από ην Κύπειιν ησλ 
εξαζηηερληθώλ νκάδσλ θαη ζα ηεο απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε 
πξσηάζιεκα γηα πέληε (5) εκεξνινγηαθά έηε 
 
Άξζξν 6. Πξόγξακκα θαη εκεξνκελία έλαξμεο 
 
Η θνηλνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηωλ αγώλωλ ζα γίλεηαη ζηηο νηθείεο Ε.Π.. 
θαη όρη θαη’ ηδίαλ ζηηο Οκάδεο, κε ηελ  Δ.Π.. λα ππνρξενύηαη ζε άκεζε εηδνπνίεζε 
ησλ Οκάδσλ. 
 
Άξζξν 7. Έμνδα δηαηηεζίαο 
Σα έμνδα δηαηηεζίαο ησλ αγώλσλ ζα θαιύπηνληαη  ζε όιεο ηηο αγσληζηηθέο, πιελ ηνπ 
Σειηθνύ Αγώλα, από ηηο γεπεδνύρεο νκάδεο.  
Οη δηαηηεηέο ησλ αγώλσλ ζα νξίδνληαη από όκνξεο ηεο γεπεδνύρνπ Δ.Π.. θαη δελ ζα 
εκπιέθνληαη κε ηηο ΔΠ ησλ δηαγσληδόκελσλ νκάδσλ. 
 
Άξζξν 8. Παξαηεξεηήο αγώλα 
Οη γεπεδνύρεο νκάδεο  ππνρξενύληαη λα εμνθινύλ ην εμνδνιόγην ηνπ Παξαηεξεηή 
Αγώλα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα (ν Παξαηεξεηήο ζα παξαδίδεη ην εμνδνιόγην πξηλ 
από ηνλ αγώλα ζηνλ Γηαηηεηή, ν νπνίνο ζα ην δηαβηβάδεη  ζηνλ εθπξόζσπν ηεο 
γεπεδνύρνπ νκάδαο γηα ηελ εμόθιεζή ηνπ). 
 
Άξζξν 9: Οηθνλνκηθά ζέκαηα 
Ζ νηθνλνκηθή νξγάλσζε - δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ησλ αγώλσλ Κππέιινπ  
Δξαζηηερλώλ ξπζκίδνληαη αλαινγηθά κε  ηελ νηθνλνκηθή εγθύθιην ηεο Γ΄ Δζληθήο 
θαηεγνξίαο ηεο Δ.Π.Ο., ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο, νη δε 
δηαηάμεηο απηήο ζπκπιεξώλνπλ ηελ πξνθήξπμε απηή. 
Σα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ νκάδσλ βαξύλνπλ ηηο ίδηεο ζε όινπο ηνπο 
αγώλεο κέρξη θαη ηνλ Σειηθό Αγώλα.  
Σα ππόινηπα νηθνλνκηθά ζέκαηα ηνπ Σειηθνύ Αγώλα θαιύπηνληαη από ηα έζνδα ηνπ 
αγώλα θαη ηειηθώο από ηελ Δ.Π.Ο. 
 
Άξζξν 10: Εηδηθή δηάθξηζε/ Έπαζιν – Μεηάιιηα 
 
α. Η ληθήηξηα νκάδα ηεο δηνξγάλωζεο πξνβηβάδεηαη ζηε Γ΄ Εζληθή Καηεγνξία 
γηα ηελ αγωληζηηθή πεξίνδν 2017/2018, εθόζνλ δελ είλαη πξωηαζιήηξηα ηεο 
αλώηεξεο θαηεγνξίαο ηεο νηθείαο Ε.Π.. Αλ είλαη πξωηαζιήηξηα, ηόηε ζηε Γ΄ 
Εζληθή Καηεγνξία πξνβηβάδεηαη ε θηλαιίζη ηεο δηνξγάλωζεο, εθόζνλ θαη απηή 
δελ είλαη πξωηαζιήηξηα ηεο αλώηεξεο θαηεγνξίαο ηεο νηθείαο Ε.Π..  
ε θάζε άιιε πεξίπηωζε ε εηδηθή απηή δηάθξηζε ηεο δηνξγάλωζεο δελ ηζρύεη, 
νύηε κεηαθέξεηαη ζε άιιε νκάδα, πιελ ηωλ δύν (2) θηλαιίζη. 
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β. Σν Κύπειιν απνλέκεηαη ζηε ληθήηξηα νκάδα ηνπ Σειηθνύ Αγώλα καδί κε ηα ηξηάληα 
(30) κεηάιιηα ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ θαη κε βάζε ην ηειεηνπξγηθό πνπ έρεη 
απνθαζίζεη ε δηνξγαλώηξηα θαη ην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθό γηα ηηο νκάδεο. 
ηελ νκάδα πνπ κεηείρε ζηνλ Σειηθό Αγώλα απνλέκνληαη   ηξηάληα (30)  κεηάιιηα. 
 
Άξζξν 11:  Ραδηνηειενπηηθά δηθαηώκαηα 
  
 α. Σα ρνξεγηθά, δηαθεκηζηηθά θαη ξαδηνηειενπηηθά δηθαηώκαηα ησλ αγώλσλ πιελ ηνπ 
Σειηθνύ Αγώλα, αλήθνπλ ζηα ζσκαηεία. 
 
β. Ζ Δ.Π.Ο. έρεη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα από πιεπξάο ρνξεγηώλ θαη ηνπνζέηεζεο 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζην γήπεδν ηέιεζεο ηνπ Σειηθνύ Αγώλα Κππέιινπ 
Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ ηεο δεύηεξεο θάζεο, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη 
θεληξηθή ζπκθσλία γηα ην ζύλνιν ησλ αγώλσλ ηεο δηνξγάλσζεο. Οη Οκάδεο είλαη 
ππνρξεσκέλεο λα αληαπνθξίλνληαη απνιύησο ζηηο ηπρόλ ρνξεγηθέο ή/θαη 
ξαδηνηειενπηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ε Δ.Π.Ο. θαη ζηηο από απηέο απνξξένπζεο 
ππνρξεώζεηο. 
 
γ. ε θάζε πεξίπησζε ε ΔΠΟ έρεη ηα απνθιεηζηηθά ρνξεγηθά, δηαθεκηζηηθά θαη 
ξαδηνηειενπηηθά δηθαηώκαηα ηνπ Σειηθνύ Αγώλα. 
 
Άξζξν 12. Super Cup 
H ληθήηξηα νκάδα ηνπ Κππέιινπ Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ ζα αγσληζζεί ζε αγώλα 
Super Cup κε ηε ληθήηξηα νκάδα ηνπ Κππέιινπ ηεο Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο, γηα ηελ 
αλάδεημε ηνπ Κππειινύρνπ ηνπ Δξαζηηερληθνύ Πνδνζθαίξνπ πεξηόδνπ 2016 /2017. 
 
Ωο εκεξνκελία δηεμαγωγήο ηνπ αγώλα νξίδεηαη ην άββαην  27  Μαΐνπ  2017. 
Ο ηόπνο ζα αλαθνηλσζεί από ηελ Δπηηξνπή Κππέιινπ.  
Όια ηα ρνξεγηθά, δηαθεκηζηηθά θαη ξαδηνηειενπηηθά δηθαηώκαηα ηνπ αγώλα αλήθνπλ 
ζηελ ΔΠΟ. 
 
Άξζξν 13:  Σειηθή δηάηαμε 
Γηα θάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηελ Πξνθήξπμε απηή θαη ηελ νηθνλνκηθή 
εγθύθιην  ζα απνθαζίδεη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.Ο. κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ Καλνληζκώλ ζην πιαίζην ηνπ νξζνύ θαη δίθαηνπ.   
  

 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηεο ΠΓΔ  Ο ΤΠΖΡΔΗΑΚΟ 
  ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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