
 

 

                                                                                                       
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ  
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΟΠΑΠ 2010-2011 

 
 
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ έχοντας υπ’ όψη :  
 
α) Το καταστατικό της. 
β) τις διατάξεις του ΚΑΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήµερα. 
γ) τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της ΕΠΟ. 
δ) τον ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΩ∆ΙΚΑ 
ε) τις διατάξεις του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ της ΕΠΟ. 
στ) την από 15-7-2010 απόφαση του ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΠΟ. 
 
 
 
                                   
                                                   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
 
 
 
την διοργάνωση των αγώνων ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΟΠΑΠ για την ποδοσφαιρική περίοδο 2010-
2011. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Όλοι οι αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΆ∆ΑΣ ΟΠΑΠ διέπονται και διεξάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
α) των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται  από το ∆ιεθνές Συµβούλιο της 
ΦΙΦΑ. β) του Κανονισµού αγώνων Ποδοσφαίρου Επαγγελµατικών Πρωταθληµάτων όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα  γ) των Κανονισµών της ΕΠΟ που διέπουν το άθληµα και δ) του 
Πειθαρχικού Κώδικα ε) Των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΠΟ στ) Των αποφάσεων 
του ∆Σ της ΕΠΟ που ρυθµίζουν η θα ρυθµίζουν ειδικά θέµατα που δεν προβλέπονται από την 
παρούσα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : 

ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύµβασης µεταξύ της ΕΠΟ ως διοργανώτριας και 
των οµάδων που µετέχουν στα πρωταθλήµατα SUPER LEAGUE, Β’ και Γ΄ Εθνικών Κατηγοριών.  
Με την ανεπιφύλακτη αποδοχή της Προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύµβαση (άρθρο 7 ΚΑΠ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ) . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑ∆ΩΝ 
  
α) Στους αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΆ∆ΑΣ ΟΠΑΠ συµµετέχουν υποχρεωτικά οι οµάδες SUPER 
LEAGUE , Β΄ και Γ΄ Εθνικών Κατηγοριών      
                     



 

 

ΟΜΑ∆ΕΣ   SUPER LEAGUE,   Β΄ και Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2010-2011 
 

  
SUPER 
LEAGUE 
 

  
Β΄ ΕΘΝΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

  
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

1 Α.Ε.Κ.   1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΜΑΣ 1 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΟ 

2 ΑΡΗΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ∆. ΑΣ.1904 2 ΑΕΤΟΣ ΣΚΥ∆ΡΑΣ ΑΣ 

3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΓΣ 3 ΒΕΡΟΙΑ  ΓΑΣ 3 ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΣ 

4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 1923 ΑΠΣ 4 ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΣ 1966 4 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ  

5 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ∆.ΕΝΩΣΙΣ 5 ∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΓΣ 5 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΑΣ 

6 ΗΡΑΚΛΗΣ  6 ∆ΟΞΑ ∆ΡΑΜΑΣ  ΓΣ  6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ  ΑΣ 

7 ΚΕΡΚΥΡΑ  ΑΟ 7 ΕΘΝΙΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΑΣ  ΓΑΟ 7 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΣ 

8 ΛΑΡΙΣΑ  ΑΕ 1964 8 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ–ΑΟ MΑΝΗΣ 8 ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΓΣ 

9 ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ 9 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΣ                     9 ∆ΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ ΑΕ 

10 ΟΛΥΜΠΙΑΚOΣ Β. 1937 ΑΣ 10 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΑΟ 10 ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ ΑΠΣ 

11 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  ΣΦΠ 11 ΙΩΝΙΚΟΣ  AO 11 ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ∆ΟΞΑ ΑΟ

12 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  ΑΟ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΓΣ 12 ΕΟΡ∆ΑΪΚΟΣ 2007 

13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 13 ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ  ΑΠΟ 13 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΣ 

14 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΜΓΣ 14 Ο.Φ.Η.   14 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 

15 Π.Α.Ο.Κ. 15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ 15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Η ΠΣ 

16 SKODA  ΞΑΝΘΗ  ΑΟ 16 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ 16 ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΑΕΛ 

17 ΠΙΕΡΙΚΟΣ  ΣΦΚ                    17 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ  ΑΠΟ 

18 ΤΡΙΚΑΛΑ  ΑΟ 18 ΚΟΖΑΝΗ ΦΣ 

19 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛ. ΑΠΣ 

20 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΓΣ 

 21 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣ 

 22      ΝΙΚΗ  ΒΟΛΟΥ Η ΓΣ 

23 Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  ΑΟ 

24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

25 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΓΣ 

26 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005 

27 ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ  ΑΟ 

28 Π.Α.Σ.  ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

29 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  ΑΟ 

30 ΠΟΝΤΙΩΝ Μ.Α.Ε. (ΠΙΕΡΙΑΣ) 

31 ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΑΣ 

32 ΡΟ∆ΟΣ ΑΣ 

33 ΡΟΥΦ  ΠΑΟ 

34 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 ΑΟ 

 35 ΦΩΚΙΚΟΣ ΑΣ 

 36 ΧΑΝΙΑ ΑΟ 

 
β) Οι παραπάνω οµάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν µέχρι την 9-8-2010 στην ΕΠΟ 
∆ήλωση Συµµετοχής σε ειδικό έντυπο, που στέλνεται στις οµάδες µε φροντίδα της ΕΠΟ και πρέπει 
να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο  που καθορίσθηκε µε απόφαση του ∆Σ της ΕΠΟ ως 
εξής:        
 
Για τις οµάδες SUPER LEAGUE   Παράβολο 5.000  ευρώ 
Για τις οµάδες Β’ Εθνικής Κατηγορίας  Παράβολο 3.000 ευρώ 
Για τις οµάδες Γ’ Εθνικής Κατηγορίας  Παράβολο 1.500  ευρώ 

 



 

 

µε συνηµµένα άδεια λειτουργίας και παραχωρητήριο των αθλητικών εγκαταστάσεων που 
θα χρησιµοποιήσουν ως κύρια και εναλλακτική έδρα και που θα πληρούν τους όρους 
ασφαλείας καθώς και τους όρους , που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ΚΑΠ και 
οι διατάξεις των κανόνων παιχνιδιού και τις διατάξεις του Κανονισµού Γηπέδων και 
προστασίας και ασφάλειας των αγώνων. 
 
Η δήλωση αυτή σηµαίνει και την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των ισχυόντων διατάξεων: του 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της ΕΠΟ, του ΚΑΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, του 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ, των λοιπών ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της ΕΠΟ και της σχετικής  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. 
 
γ) Η µη υποβολή ∆ήλωσης Συµµετοχής καθώς και η ∆ήλωση Συµµετοχής µε όρους συνεπάγεται 
τον αποκλεισµό της οµάδας από το ΚΥΠΕΛΛΟ  ΕΛΛΆ∆ΑΣ ΟΠΑΠ, την επιβολή χρηµατικής ποινής 
15.000 ή 10.000 ή 7.000 ευρώ για τις οµάδες των SUPER LEAGUE, Β΄ και Γ΄ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ αντίστοιχα (άρθρο 38 του ΚΑΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ). 
 
δ) ∆ήλωση συµµετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσµα µπορεί να γίνει δεκτή και θεωρείται ότι 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα – εφόσον µέχρι την υποβολή της δεν έγινε η κλήρωση των αγώνων από 
την Ε.Π.Ο.. Ως  εκπρόθεσµη θεωρείται και η δήλωση συµµετοχής που δεν συνοδεύεται από το 
σχετικό παράβολο.  
 Οι πάσης φύσεως οφειλές των οµάδων προς την ΕΠΟ ρυθµίζονται από τις διατάξεις των 
Κανονισµών της ΕΠΟ. 
 
ε) ∆εν γίνονται δεκτές για συµµετοχή στο Κύπελλο οµάδες  που δεν έχουν τακτοποιήσει   τις προς 
την Ε.Π.Ο.  οικονοµικές υποχρεώσεις τους µέχρι την ηµέρα της πρώτης κλήρωσης (ειδικά από 
έξοδα ∆ιαιτησίας , Παρατηρητών , Ιατρών κλπ). Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ότι δεν 
υπέβαλλαν τη δήλωση συµµετοχής τους  και εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 38 του 
ΚΑΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο :                

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ 
Mε βάση το άρθρο 39 του ΚΑΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 
Από την 1η   ΦΑΣΗ έως και την 4η  ΦΑΣΗ θα διεξαχθεί µία ενιαία δηµόσια ΚΛΗΡΩΣΗ . 
Για την 5η   ΦΑΣΗ θα διεξαχθεί µία ΚΛΗΡΩΣΗ.  Για την 6η  και την 7η  ΦΑΣΗ θα διεξαχθεί µία  
ΚΛΗΡΩΣΗ. 
  
Οι αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΟΠΑΠ ολοκληρώνονται σε ΟΚΤΩ  (8) ΦΑΣΕΙΣ: 
Με τις  οµάδες  η κλήρωση για την 1η  έως και 4η φάση διαµορφώνεται  ως εξής: 
1η ΦΑΣΗ:  Θα λάβουν µέρος οι 36  οµάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.  Θα διεξαχθούν 18  απλοί 
αγώνες.    
ΣΥΝΟΛΟ 18  ΟΜΑ∆ΕΣ    θα προκριθούν  στην 2η Φάση . 
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος στην Κανονική διάρκεια των αγώνων της 1ης ΦΑΣΗΣ ο 
νικητής αναδεικνύεται µε την διαδικασία ηµίωρης παράτασης  και εκτέλεσης επανορθωτικών 
λακτισµάτων (πέναλτι) κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 9 του ΚΑΠ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. 
 
2η ΦΑΣΗ: Θα λάβουν µέρος οι 18 νικήτριες οµάδες που θα προκύψουν από  την 1η φάση και οι 18 
οµάδες της Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. Θα διεξαχθούν σύνολο 18  απλοί αγώνες  (στην έδρα των 
οµάδων που θα προκριθούν από την  1η φάση).  
ΣΥΝΟΛΟ 18  ΟΜΑ∆ΕΣ    θα προκριθούν  στην 3η Φάση . 
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος στην Κανονική διάρκεια των αγώνων της 2ης ΦΑΣΗΣ ο 
νικητής αναδεικνύεται µε την διαδικασία ηµίωρης παράτασης  και εκτέλεσης επανορθωτικών 
λακτισµάτων (πέναλτι) κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 9 του ΚΑΠ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. 
 



 

 

3η ΦΑΣΗ: Από  τις  18 νικήτριες οµάδες  που προκρίθηκαν από την 2η  Φάση, µετά από κλήρωση,  
4 οµάδες θα αγωνισθούν µεταξύ τους σε 2 απλούς αγώνες.  Αν το ζευγάρι προκύψει  µε οµάδες 
από την Β΄ και Γ΄ Εθνική ο αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της οµάδας της Γ΄ Εθνικής.  Αν το 
ζευγάρι προκύψει µε οµάδες της ίδιας κατηγορίας  θα διεξαχθεί στην έδρα της οµάδας  που θα 
κληρωθεί πρώτη.  
Θα προκύψουν 2 νικήτριες οµάδες που θα προκριθούν στην επόµενη Φάση. 
 
Οι υπόλοιπες  14 οµάδες   προκρίνονται στην επόµενη φάση χωρίς αγώνα. 
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος στην Κανονική διάρκεια των αγώνων της 3ης ΦΑΣΗΣ ο 
νικητής αναδεικνύεται µε την διαδικασία ηµίωρης παράτασης  και εκτέλεσης επανορθωτικών 
λακτισµάτων (πέναλτι) κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 9 του ΚΑΠ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. 
 
4η ΦΑΣΗ:  Θα λάβουν µέρος οι δέκα εξ (16)  οµάδες που θα προκριθούν από τους αγώνες της 3ης 
Φάσης ( οι 14 οµάδες που θα περάσουν χωρίς αγώνα και οι 2 νικήτριες οµάδες της 3ης φάσης)    
και οι δέκα εξ (16)  οµάδες της SUPER LEAGUE. Θα διεξαχθούν 16 απλοί αγώνες στην έδρα των 
οµάδων της 3ης Φάσης. 
ΣΥΝΟΛΟ 16  ΟΜΑ∆ΕΣ    θα προκριθούν  στην 5η Φάση . 
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος στην Κανονική διάρκεια των αγώνων της 4ης ΦΑΣΗΣ ο 
νικητής αναδεικνύεται µε την διαδικασία ηµίωρης παράτασης  και εκτέλεσης επανορθωτικών 
λακτισµάτων (πέναλτι) κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 9 του ΚΑΠ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. 
 
5η ΦΑΣΗ: Θα λάβουν µέρος οι δέκα εξ (16) νικήτριες οµάδες που θα αναδειχθούν από τους 
αγώνες της 4ης Φάσης. Θα διεξαχθούν οκτώ (8) απλοί αγώνες . Στους αγώνες  της  5ης  φάσης ο 
αγώνας θα διεξάγεται στο γήπεδο της οµάδας που κληρώνεται γηπεδούχος . 
Σε περίπτωση ισοπαλίας θα διεξάγεται επαναληπτικός αγώνας στην έδρα του φιλοξενούµενου.  
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος στην Κανονική διάρκεια του επαναληπτικού αγώνα ο 
νικητής αναδεικνύεται µε την διαδικασία ηµίωρης παράτασης  και εκτέλεσης επανορθωτικών 
λακτισµάτων (πέναλτι).  
ΤΟ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΓΚΟΛ ∆ΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ∆ΙΠΛΟ.  
Οι  8  νικήτριες οµάδες προκρίνονται για την επόµενη φάση . 
 
6η ΦΑΣΗ (ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ): Θα λάβουν µέρος οι οκτώ (8) νικήτριες οµάδες που θα 
αναδειχθούν από τους αγώνες της 5ης Φάσης. 
Θα διεξαχθούν 4 διπλοί αγώνες (εντός και εκτός έδρας). 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 
1Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 4  ΑΓΩΝΕΣ 
2Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 4  ΑΓΩΝΕΣ 
Οι  4  νικήτριες οµάδες θα προκριθούν για την επόµενη φάση . 
 
7η ΦΑΣΗ (ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ): Θα λάβουν µέρος οι  τέσσερις (4) νικήτριες οµάδες που θα 
προκριθούν από τους αγώνες της 6ης Φάσης. 
Θα διεξαχθούν 2 διπλοί αγώνες (εντός και εκτός έδρας).  
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 
1Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2  ΑΓΩΝΕΣ 
2Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2  ΑΓΩΝΕΣ 
Οι  2  νικήτριες οµάδες θα προκριθούν για τον ΤΕΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ . 
 
Στους αγώνες  της 6ης και 7ης φάσης ο πρώτος αγώνας θα διεξάγεται στο γήπεδο της οµάδας που 
κληρώνεται γηπεδούχος , ο δε δεύτερος στο γήπεδο της αντίπαλης  οµάδας. Κάθε αλλαγή 
γηπέδου  και γηπεδούχου µε συµφωνία των οµάδων απαγορεύεται. 
Στους αγώνες  της 6ης και 7ης φάσης (διπλών συναντήσεων) του Κυπέλλου Ελλάδας αν από τα 
αποτελέσµατα και  των δύο αγώνων δεν προκύπτει η οµάδα που προκρίνεται τότε τα τέρµατα τα 
οποία πέτυχε κάθε οµάδα στον εκτός έδρας αγώνα της υπολογίζονται διπλά. Η οµάδα η οποία µε 
αυτό τον υπολογισµό συγκεντρώνει τον µεγαλύτερο αριθµό τερµάτων προκρίνεται στην επόµενη 



 

 

φάση. Αν και οι δύο οµάδες σηµειώσουν τον ίδιο αριθµό τερµάτων στον εντός και εκτός έδρας 
αγώνα, τότε ο δεύτερος αγώνας µετά την κανονική λήξη του παρατείνεται κατά δύο 
δεκαπεντάλεπτα ηµίχρονα. 
Αν ο αριθµός των τερµάτων τα οποία θα επιτύχουν δύο οµάδες κατά την διάρκεια αυτής της 
ηµίωρης παράτασης είναι ο ίδιος τότε τα τέρµατα που σηµείωσε η εκτός έδρας οµάδα 
υπολογίζονται διπλά και θα προκριθεί η φιλοξενούµενη οµάδα. 
Αν όµως κατά την πιο πάνω ηµίωρη παράταση δεν σηµειωθεί τέρµα τότε ο νικητής θα αναδειχθεί 
µε εκτέλεση επανορθωτικών λακτισµάτων {πέναλτι} κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 
20 παράγραφος 9 του ΚΑΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. 
 
8η ΦΑΣΗ  (ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ): Ως έδρα του Τελικού αγώνα περιόδου 2010-2011 ορίζεται το 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ της Αθήνας. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος στην Κανονική 
διάρκεια του τελικού αγώνα  ο νικητής αναδεικνύεται µε την διαδικασία ηµίωρης παράτασης  και 
εκτέλεσης επανορθωτικών λακτισµάτων (πέναλτι) κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 20 
παρ. 9 του παρόντος  Κανονισµού. 
 Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα 2010-2011 θα κοινοποιηθεί µε νεώτερο έγγραφο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
α) Οι αγώνες του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΟΠΑΠ ορίζονται και θα διεξάγονται σύµφωνα µε το 
αποτέλεσµα των δηµοσίων κληρώσεων. 
β) Η  διεξαγωγή των αγώνων  θα γίνεται κατά τις ηµέρες ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ  
και ΠΕΜΠΤΗ 
γ) Η  ώρα έναρξης των αγώνων θα καθορίζεται µε απόφαση της ∆ιοργανώτριας. Για την αλλαγή 
της ώρας θα ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι αποκλειστικά και µόνο από την ΕΠΟ . Η από 
οποιοδήποτε άλλο φορέα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες κλπ.) ενηµέρωση µε την ώρα αυτή 
δεν ισχύει. 
δ)  Η γηπεδούχος οµάδα είναι υπεύθυνη απευθυνόµενη στον αρµόδιο φορέα (ΕΚΑΒ) για την 
παρουσία πλήρως εξοπλισµένου ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ κατά την τέλεση των αγώνων. 

 
 
ΑΡΘΡΟ   6ο: 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
 
Το παράβολο ή τέλος των ενστάσεων  καθορίζεται : 
Για τις ΟΜΑ∆ΕΣ SUPER LEAGUE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: για την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟ 1200 
ΕΥΡΩ, για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ 2000 ΕΥΡΩ. 
Για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: για την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟ 700 ΕΥΡΩ,  
για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ 1000 ΕΥΡΩ. 
Για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: για την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟ 500 ΕΥΡΩ, 
για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ 800 ΕΥΡΩ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ   7ο: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
 
Στους αγώνες του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΟΠΑΠ οι διαγωνιζόµενες Οµάδες θα περιλαµβάνουν 
υποχρεωτικά 1) στην 18άδα για τις οµάδες SUPER LEAGUE και Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ που δηλώνουν στο 
εκάστοτε Φύλλο Αγώνα, δύο (2) ποδοσφαιριστές ηλικίας κάτω των είκοσι ενός  (21) ετών και 2) 
στην 11άδα για τις οµάδες Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ που δηλώνουν στο εκάστοτε Φύλλο Αγώνα, τρεις (3) 
ποδ/στές ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21 ) ετών. 
 
α) Η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα, στην 18άδα για τις οµάδες SUPER LEAGUE και Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ 
δύο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών και στην 11άδα για τις οµάδες Γ΄ 



 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ τριών (3) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι ενός  ( 21 ) ετών, είναι υποχρεωτική, 
ανεξάρτητα από τον αριθµό των δηλουµένων ποδοσφαιριστών, από την πρώτη φάση µέχρι και τον 
Τελικό Αγώνα. 
 
β) Για τον υπολογισµό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαµβάνεται υπόψη η 1η Ιανουαρίου του 
έτους γεννήσεώς τους. Για την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 εντάσσονται στην κατηγορία αυτή οι 
γεννηθέντες από 1-1-1990 και εντεύθεν. 
*Επειδή στην προηγούµενη/ες Προκήρυξη/εις αναφερόταν ηµεροµηνία γέννησης µη 
σωστή, για την φετινή αγωνιστική περίοδο θα έχουν δικαίωµα να αγωνίζονται και οι 
γεννηθέντες από 1-1-1989 και εντεύθεν. Ρητά όµως καθορίζεται ότι την επόµενη αγωνιστική 
περίοδο δικαίωµα συµµετοχής θα έχουν µόνον οι γεννηθέντες από 1-1-1991 και εντεύθεν. 
 
γ) Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή του αγώνα. 
 
δ) Ο διαιτητής είναι υποχρεωµένος να µην ξεκινήσει τον αγώνα αν δεν έχουν δηλωθεί στο Φύλλο 
Αγώνα οι ως άνω δύο (2) ποδ/στές για την 18άδα των οµάδων SUPER LEAGUE και Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ή τρείς (3) ποδ/στές για την 11άδα των οµάδων Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ, ηλικίας κάτω των είκοσι ενός  (21) 
ετών. 
 
ε) Σε κάθε περίπτωση η καταστρατήγηση από τις οµάδες της συγκεκριµένης παραγράφου της 
προκήρυξης επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 21 παρ. 3α του Κ.Α.Π. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. 
 
στ) Ισχύει σχετικά µε την υποχρεωτική συµµετοχή ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα  των οµάδων 
Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας το άρθρο 19 παρ. 6 και 7 ΚΑΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ). 
Eιδικά για την Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ για τον υπολογισµό της ηλικίας των αγωνιζόµενων 
κοινοτικών ποδοσφαιριστών θα λαµβάνεται υπόψη η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεώς τους. Για 
την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 εντάσσονται στην κατηγορία αυτή οι γεννηθέντες από 1-1-1986 
και εντεύθεν. 
 
 
ΑΡΘΡΟ   8ο:                 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ  2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 

 
Κατά τις προσεχείς αγωνιστικές περιόδους 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 η ΕΠΟ έχει το 
αποκλειστικό δικαίωµα της άνευ όρων, ελεύθερης και απόλυτης κατά την κρίση της, χρήσεως των 
χορηγικών και εµπορικών δικαιωµάτων, που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Α της 
παρούσης. 
Οι συµµετέχουσες ΠΑΕ και ΤΑΠ, υποχρεούνται στην απόλυτη και ακριβή τήρηση των όρων του 
Παραρτήµατος Α, σε περίπτωση δε παράβασης οιουδήποτε εξ αυτών, ευθύνονται στην 
αποκατάσταση κάθε θετικής, αποθετικής ζηµίας και διαφυγόντος κέρδους της ΕΠΟ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ   9ο:                 

ΤΕΛΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
α) Η οικονοµική εγκύκλιος της ΕΠΟ, ο οικονοµικός Κανονισµός, το Παράρτηµα Α και οι σχετικές 
αποφάσεις του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προκήρυξης την 
οποία και συµπληρώνουν. 
 
β) Οι συµµετέχουσες ΠΑΕ και ΤΑΠ, υποχρεούνται στην απόλυτη και ακριβή τήρηση των όρων των 
εν ισχύ χορηγικών κλπ συµβάσεων, οι οποίοι θεωρούνται ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης προκήρυξης, σε περίπτωση δε παράβασης, οιουδήποτε εξ’ αυτών ευθύνονται στην 
αποκατάσταση κάθε θετικής, αποθετικής ζηµίας και διαφυγόντος κέρδους της ΕΠΟ.          



 

 

 
γ) Η Ε.Π.Ο. δικαιούται σε υπογραφή επ΄ ονόµατι της συµβάσεων χορηγίας είτε για µεµονωµένους 
είτε για το σύνολο των αγώνων. Τα σχετικά έσοδα περιέρχονται εξ   ολοκλήρου στην ΕΠΟ. 
 
δ) Η ΕΠΟ διατηρεί το δικαίωµα προσθαφαίρεσης οµάδων σε οποιαδήποτε κατηγορία  εφ΄ όσον 
παραστεί ανάγκη (λόγω π.χ. µη δήλωσης συµµετοχής   ή  υποβιβασµού οµάδων κλπ. ). 
 
ε) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ – ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΑ 
1.Το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. έχει το αποκλειστικό δικαίωµα τόσο για το σύνολο των αγώνων, όσο και  για 
µεµονωµένους αγώνες του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΟΠΑΠ, να αναθέτει σε εταιρεία ή τηλεοπτικό 
σταθµό το δικαίωµα ζωντανής ή µαγνητοσκοπηµένης µετάδοσης µε παράλληλη διαφηµιστική και 
εµπορική εκµετάλλευση. Το υλικό (VIDEO κλπ) αποτελεί ιδιοκτησία της ΕΠΟ. 
2.Οι όροι της Τηλεοπτικής Σύµβασης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Προκήρυξης   
3.Ο τηλεοπτικός σταθµός στον οποίο θα εκχωρηθεί η εκµετάλλευση των τηλεοπτικών δικαιωµάτων 
των αγώνων, ήτοι της ζωντανής ή µαγνητοσκοπηµένης µετάδοσης αυτών, επιτρέπεται να 
εκχωρήσει περαιτέρω τα δικαιώµατα αυτά είτε στο σύνολο τους είτε µερικά σε οιουσδήποτε άλλους  
τηλεοπτικούς σταθµούς εντός ή εκτός Ελλάδος.  
4.Η ΕΠΟ επιχορηγεί τις οµάδες που αγώνες τους θα µεταδοθούν τηλεοπτικά για το ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΟΠΑΠ µε ποσοστό 70% από τις  εισπράξεις των καθαρών εσόδων των τηλεοπτικών 
δικαιωµάτων και µόνον. Ο τρόπος διανοµής θα γίνει µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. Τα πάσης 
φύσεως λοιπά έσοδα εκ των αγώνων Κυπέλλου περιέρχονται καθ’ ολοκληρίαν και ανήκουν στην 
Ε.Π.Ο. 
5.Η ραδιοφωνική µετάδοση των αγώνων επιτρέπεται µόνο κατόπιν προηγουµένης εγγράφου 
αδείας της Ε.Π.Ο. και υπό την προϋπόθεση ότι ο ραδιοφωνικός σταθµός θα έχει εγγράφως 
συµφωνήσει µε την Ε.Π.Ο. τα οικονοµικά ανταλλάγµατα για την προς αυτόν εκχώρηση των 
ραδιοφωνικών δικαιωµάτων των αγώνων.  
6.Η Ε.Π.Ο. δικαιούται ποσοστό 5% από την αποζηµίωση που καταβάλει ο διαφηµιστής στην 
γηπεδούχο οµάδα για την τοποθέτηση διαφηµίσεων στο γήπεδο, για όλους τους αγώνες του 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΟΠΑΠ πλην του Τελικού Αγώνα του οποίου τα δικαιώµατα διαφηµίσεων 
ανήκουν στην ΕΠΟ.  
7.Ειδικά για τον τελικό αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΟΠΑΠ τα έσοδα από την πώληση 
εισιτηρίων, από τις εισπράξεις των τηλεοπτικών δικαιωµάτων και µόνον περιέρχονται στην Ε.Π.Ο.  
η οποία και θα διανέµει αυτά κατά τα ποσοστά 30% σε κάθε µία από τις διαγωνιζόµενες οµάδες και 
40% στην ΕΠΟ. Τα πάσης φύσεως λοιπά έσοδα εκ του Τελικού αγώνα Κυπέλλου περιέρχονται 
καθ’ ολοκληρίαν και ανήκουν στην Ε.Π.Ο. 
8.Η παρουσία των προπονητών των δύο (2) οµάδων µετά την λήξη των αγώνων ΚΥΠΕΛΛΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΟΠΑΠ στην κοινή συνέντευξη τύπου είναι υποχρεωτική, οι δε παραβάτες τιµωρούνται 
µε τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ. 4 του ΚΑΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ.  
 
στ) Απαγορεύεται κατά την παρούσα και τις προσεχείς αγωνιστικές περιόδους, στις 
συµµετέχουσες ή στις µέλλουσες να συµµετάσχουν, ΠΑΕ και ΤΑΠ, η διαφηµιστική προβολή µε 
οιονδήποτε τρόπο, αµέσως ή εµµέσως φυσικού ή νοµικού προσώπου που διεξάγει καθοιονδήποτε 
τρόπο, τυχερά παιχνίδια, στοιχηµατισµό ή παρόµοιας φύσεως παίγνια, εκτός από εκείνα που 
νοµίµως λειτουργούν στην Ελλάδα, βάση νοµοθετικής πρόβλεψης ή άδειας της αρχής (πχ. ΟΠΑΠ 
ΑΕ, Καζίνο, Ο∆ΙΕ, Εθνικά Λαχεία). Ωσαύτως απαγορεύεται στις ίδιες ΠΑΕ και ΤΑΠ η κατάρτιση 
σχετικών προς τα ανωτέρω συµβάσεων η οιασδήποτε µορφής σχετικών συνεργασιών.      

 
ζ) Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  της 
ΕΠΟ, θα αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Ο. .     

 
     
 
 
 
 



 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 
 
 
 
1.Η ΕΠΟ έχει το αποκλειστικό δικαίωµα της κατά την απόλυτη κρίση της, χρήσης, σε κάθε µορφή 
επικοινωνίας της, του χορηγού µε τη φράση «Κύπελλο Ελλάδας ΟΠΑΠ», ή κάθε άλλη επωνυµία 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του χορηγού και  της ανάπτυξης και χρήσης µε αυτόν σύνθετου 
λογοτύπου, για την διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος. Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο χορηγός. 
2.∆ικαίωµα µετονοµασίας του θεσµού του Κυπέλλου Ελλάδος, σύµφωνα µε τις ανάγκες της ΕΠΟ 
ή/ και του χορηγού της σε «ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΟΠΑΠ», ή µε άλλη µετονοµασία κατόπιν 
υπόδειξης του χορηγού. 
3.Όλες οι εν γένει δαπάνες για την ανάπτυξη και προβολή των διαφηµιστικών δικαιωµάτων του 
χορηγού του Κυπέλλου επιβαρύνουν χρηµατικά το χορηγό και την ΕΠΟ και γίνονται µε µέριµνα 
αυτών. 

 
 

Ι. Ντύσιµο των γηπέδων µε τα λογότυπα του Χορηγού Κυπέλλου Ελλάδας  
 
1.Αποκλειστική τοποθέτηση πανιού στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων 
(σεντρόπανο), διαµέτρου τουλάχιστον ίσης µε την διάµετρο του κύκλου που ορίζει το κέντρο του 
γηπέδου, 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη του κάθε αγώνα όλων των γηπεδούχων 
οµάδων που συµµετέχουν στο «Κύπελλο Ελλάδας ΟΠΑΠ» όλων των κατηγοριών και σε όλα τα 
παιχνίδια και στο ηµίχρονο κάθε αγώνα, ασχέτως αν η γηπεδούχος οµάδα αγωνίζεται στη 
δηλωµένη στη διοργανώτρια αρχή, έδρα της ή σε άλλο γήπεδο, µε λογότυπο του Χορηγού. 
Στα γήπεδα των ΠΑΕ που συµµετέχουν στο «Κύπελλο Ελλάδας ΟΠΑΠ» που έχουν και δικούς 
τους χορηγούς σε σεντρόπανο, το σεντρόπανο του Χορηγού του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ», θα 
τοποθετείται αποκλειστικά στο κέντρο του γηπέδου, ενώ αυτό του τρίτου χορηγού των ως άνω 
ΠΑΕ σε κάθετα διπλανή θέση. 

 
2.Αποκλειστική προβολή του λογότυπου του Χορηγού του Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ και/ ή των 
προϊόντων του σε σταθερή πινακίδα µήκους 6 µέτρων  (ή σταθερή προβολή σε περίπτωση 
µηχανηµάτων Ad-time ή LED) στη θέση κεντρικής πινακίδας πρώτης τηλεοπτικής σειράς στο 
κέντρο του αγωνιστικού χώρου (το οποίο ορίζεται από την νοητή προέκταση της γραµµής της 
σέντρας).  
 
3.Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου του Χορηγού του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ»  και/ή των 
προϊόντων του, σε δύο (2) σταθερές πινακίδες (ή σταθερή προβολή σε περίπτωση µηχανηµάτων 
Ad-time ή LED) διαστάσεων 6 µ Χ 0,90m στις δύο γωνίες των κόρνερ, που βρίσκονται σε 
τηλεοπτική ευθεία στην 1η σειρά των πινακίδων, σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδας 
ΟΠΑΠ». 
 
4.Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου του Χορηγού του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ»   και/ή των 
προϊόντων του, σε δύο (2) σταθερές πινακίδες (ή σταθερή προβολή σε περίπτωση µηχανηµάτων 
Ad-time ή LED) διαστάσεων 6µ Χ 0,90m στις γωνίες των κόρνερ, που βρίσκονται στη µη 
τηλεοπτική πλευρά στην 1η σειρά των πινακίδων δοκαριών, σε όλους τους αγώνες του 
«Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ». 
 
5.Προβολή του λογοτύπου της ΟΠΑΠ ΑΕ «Κύπελλο Ελλάδας ΟΠΑΠ» σε ειδικά Banners, που 
τοποθετούνται στη σέντρα του αγωνιστικού χώρου για τη φωτογράφηση διαιτητών και των 
αρχηγών των οµάδων πριν από την έναρξη όλων των αγώνων του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ», 
σε θέση ιδιαίτερης προβολής και συγκεκριµένα στο ψηλότερο σηµείο του banner µε µεγαλύτερη 



 

 

γραµµατοσειρά από αυτήν που χρησιµοποιείται για τους άλλους χορηγούς και µε τη µεγαλύτερη 
δυνατή τηλεοπτική ευκρίνεια.   

 
6.Προβολή του λογοτύπου της ΟΠΑΠ ΑΕ «Κύπελλο Ελλάδας ΟΠΑΠ»  σε σταθερά banners διπλής 
όψης, αριστερά και δεξιά από τους πάγκους των οµάδων, αριστερά και δεξιά από τη φυσούνα 
εισόδου (όπου αυτή υπάρχει ή από την όποια είσοδο υπάρχει αν είναι εφικτό) των παικτών στον 
αγωνιστικό χώρο σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ», σε θέση ιδιαίτερης 
προβολής και συγκεκριµένα στο ψηλότερο σηµείο του banner µε µεγαλύτερη γραµµατοσειρά από 
αυτήν που χρησιµοποιείται για τους άλλους χορηγούς και µε τη µεγαλύτερη δυνατή τηλεοπτική 
ευκρίνεια. 
   
7.Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου της ΟΠΑΠ ΑΕ, µέσω ειδικών τηλεοπτικά τρισδιάστατων 
υλικών (χαλιά), τα οποία τοποθετούνται στο έδαφος στα άνω τηλεοπτικά δοκάρια (ένα Cam-carpet 
σε κάθε πλευρά του αγωνιστικού χώρου), σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ», 
για τους οποίους θα υπάρχει τηλεοπτική µετάδοση. 
 
 
8.Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου του Χορηγού σε µία (1) σηµαία, η οποία θα τοποθετηθεί 
στον ιστό των γηπέδων όλων των αγώνων του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ». 

 
9.Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου του Χορηγού σε πινακίδα µπροστά από τις κερκίδες των 
επισήµων σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ», όπου αυτό καθίσταται εφικτό, 
από τις δυνατότητες του κάθε γηπέδου. 
 
10.Προβολή του λογοτύπου του Χορηγού σε Banners στο V.I.P. Lounge (όπου υπάρχει) των 
γηπέδων σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ»  σε θέση ιδιαίτερης προβολής 
και συγκεκριµένα στο ψηλότερο σηµείο του banner µε µεγαλύτερη γραµµατοσειρά από αυτήν που 
χρησιµοποιείται για τους άλλους χορηγούς και µε τη µεγαλύτερη δυνατή τηλεοπτική ευκρίνεια. 
  
11.Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου του Χορηγού στις τέσσερις εξωτερικές γωνίες κάθε 
γηπέδου, σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των δέκα µέτρων από την κοντινότερη θύρα µε όρθιες 
κατασκευές ύψους τουλάχιστον δύο (2) µέτρων καθώς και µε δύο banners αριστερά και δεξιά της 
θύρας επισήµων σε όλους τους αγώνες «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ». 

 
 
12.Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου του χορηγού στα τέσσερα σηµαιάκια κόρνερ σε όλους 
τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ». 
 
13.Προβολή του λογότυπου του χορηγού σε χαµηλή πινακίδα παράταξης διαστάσεων περίπου 
0,50 Χ 3,00m που θα τοποθετείται µέσα στα τελευταία 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, στο 
κέντρο του γηπέδου και µεταξύ της παράταξης των παικτών και την γραµµή του άουτ όπου 
βρίσκεται η τηλεοπτική κάµερα σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδσς ΟΠΑΠ». 
 
14.Προβολή του λογοτύπου του Χορηγού σε ειδικούς κύβους κατασκευές που τοποθετούνται 
δίπλα στους πάγκους. 
 
15.Αποκλειστική προβολή του λογότυπου της ΟΠΑΠ ΑΕ «Κύπελλο Ελλάδας ΟΠΑΠ» σε 
παραλληλόγραµµο χαλί παράταξης διαστάσεων τουλάχιστον 2Χ6m, που θα τοποθετείται µέσα στα 
τελευταία 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, στο κέντρο του γηπέδου και µεταξύ της παράταξης 
των παικτών και την γραµµή του άουτ όπου βρίσκεται η τηλεοπτική κάµερα σε όλους τους αγώνες 
του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ». 
 
16.Προβολή του λογότυπου της ΟΠΑΠ ΑΕ στο εσωτερικό των πάγκων παικτών-προπονητών µε 
αυτοκόλλητα ή άλλο υλικό στο ύψος του κεφαλιού των καθηµένων σε όλους τους αγώνες του 
«Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ». 
 



 

 

17.Προβολή του λογοτύπου της ΟΠΑΠ ΑΕ στις εξωτερικές πλευρές των πάγκων παικτών 
προπονητών σε όλους τους αγώνες του «Κύπελλο Ελλάδος ΟΠΑΠ». 

 
18.Αποκλειστική προβολή του λογότυπου της ΟΠΑΠ ΑΕ «Κύπελλο Ελλάδος ΟΠΑΠ» σε ειδική 
πυραµιδοειδή κατασκευή «Net Goal»  που τοποθετείται περιµετρικά και εφαπτόµενα στην 
εξωτερική πλευρά των δικτύων των δύο εστιών, σε όλους τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος 
ΟΠΑΠ. Τα «net goal» κατασκευάζονται από µαλακό υλικό και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη σωµατική 
ακεραιότητα των αθλητών.    

 
 

  
ΙΙ. Ντύσιµο του ανθρώπινου δυναµικού στον αγωνιστικό χώρο. 
 
1.Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου ΟΠΑΠ ΑΕ «Κύπελλο Ελλάδας ΟΠΑΠ» στα γιλέκα των 
Ball boys, σε όλους τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος ΟΠΑΠ. 

 
2.Προβολή του λογότυπου του Χορηγού στον ιµατισµό των παιδιών που συνοδεύουν τους 
ποδοσφαιριστές στην παράταξη των οµάδων πριν την έναρξη του αγώνα στο άνω ένδυµα 
(µπλούζα) σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ». Η χρήση των Player escorts 
θα γίνεται υποχρεωτικά από την 4η φάση της διοργάνωσης µέχρι και τον τελικό του Κυπέλλου 
Ελλάδας ΟΠΑΠ. 

 
3.Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου της ΟΠΑΠ ΑΕ «Κύπελλο Ελλάδας ΟΠΑΠ» και ακριβώς 
από κάτω «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» µε συγκεκριµένο κεντητό ή σταµπωτό σήµα, στο δεξί µανίκι της 
φανέλας, µε την οποία θα αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές σε όλους τους αγώνες του 
«Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ».  

 
4.Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου της ΟΠΑΠ ΑΕ «Κύπελλο Ελλάδας ΟΠΑΠ» µε κεντητό ή 
σταµπωτό σήµα, στο µανίκι της φανέλας µε το οποίο θα διαιτητεύουν όλοι οι διαιτητές και οι βοηθοί 
τους σε όλους του αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ.   
 
 
 
 
IΙΙ. Οπτικοακουστική προβολή του Χορηγού στο γήπεδο.  
        
1.Προβολή λογοτύπου του Χορηγού διάρκειας 30’’, σε µορφή κάρτας κειµένου ή spot στους 
ηλεκτρονικούς πίνακες (Matrix) των σταδίων/γηπέδων –όπου υπάρχουν, 4 συνολικά φορές (2 πριν 
την έναρξη και 2 στη διάρκεια του ηµιχρόνου) σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδας 
ΟΠΑΠ». 

 
2.Λεκτική αναφορά της φράσης «Κύπελλο Ελλάδας ΟΠΑΠ» σε ειδικό ηχητικό µήνυµα, που θα 
µεταδίδεται στους αγώνες Κυπέλλου 7 συνολικά φορές (3 πριν την έναρξη των αγώνων, 3 στο 
ηµίχρονο και 1 µετά το τέλος του αγώνα). 
 
3.Συνεχόµενη προβολή του λογοτύπου του Χορηγού στους πίνακες προβολής του σκορ (όπου 
υπάρχουν και σε όποια µορφή matrix, ψηφιακοί) πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος όλων των 
αγώνων του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ». 
 
4.Αποκλειστική προβολή του λογότυπου του Χορηγού στον πίνακα αλλαγών (αυτοκόλλητο) των 
παικτών και των λεπτών καθυστερήσεων του αγώνα, που χειρίζεται ο τέταρτος διαιτητής σε όλους 
τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ». 
 
5.Μετάδοση συνολικά πέντε (5) ηχητικών µηνυµάτων του Χορηγού ή προϊόντων του, από την 
µεγαφωνική εγκατάσταση του γηπέδου σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ». 

 



 

 

IV. Προβολή στον Τύπο 
 
1.Προβολή του λογοτύπου της ΟΠΑΠ ΑΕ «Κύπελλο Ελλάδας ΟΠΑΠ»  στην καθιερωµένη 
Συνέντευξη Τύπου των προπονητών και παικτών µετά από κάθε αγώνα, στο backdrop της πλάτης 
των οµιλητών σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ». Η παρουσία του 
λογοτύπου στο backdrop των οµιλητών θα είναι σε µεγαλύτερη διάσταση, θα εµφανίζεται σε 
µεγαλύτερη συχνότητα και θα είναι πάντοτε σε πλεονεκτικότερη θέση (από τηλεοπτική άποψη) 
από τα λογότυπα των άλλων χορηγών.  

 
2.Προβολή του λογοτύπου του χορηγού σε αποκλειστική ειδική επιτραπέζια πινακίδα(ες) ακριβώς 
µπροστά από το/τα µικρόφωνο/α των προπονητών και παικτών της συνέντευξης τύπου σε όλους 
τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ». 
 
3.Προβολή του λογοτύπου του της ΟΠΑΠ ΑΕ «Κύπελλο Ελλάδας ΟΠΑΠ» στα backdrops των flash 
interviews (ουδέτερη ζώνη) δηλαδή των χώρων γρήγορων δηλώσεων – συνεντεύξεων των 
ποδοσφαιριστών και λοιπών µέσα στο γήπεδο σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδας 
ΟΠΑΠ». Η παρουσία του λογοτύπου στα backdrops των Flash Interviews των οµιλητών θα είναι σε 
µεγαλύτερη διάσταση, θα εµφανίζεται σε µεγαλύτερη συχνότητα και θα είναι πάντοτε σε 
πλεονεκτικότερη θέση (από τηλεοπτική άποψη) από τα λογότυπα των άλλων χορηγών.  

 
4.Προβολή του λογοτύπου του Χορηγού στη µικτή ζώνη στα backdrops των χώρων γρήγορων 
δηλώσεων – συνεντεύξεων των ποδοσφαιριστών και λοιπών έξω από το γήπεδο (αποδυτήρια). Η 
παρουσία του λογοτύπου στο backdrop των οµιλητών θα είναι σε µεγαλύτερη διάσταση, θα 
εµφανίζεται σε µεγαλύτερη συχνότητα και θα είναι πάντοτε σε πλεονεκτικότερη θέση (από 
τηλεοπτική άποψη) από τα λογότυπα των άλλων χορηγών.  

 
5.Εξασφάλιση και αποστολή στην ΕΠΟ πέντε (5) θέσεις parking, όπου υπάρχει η   σχετική 
δυνατότητα. 
 
6.∆ικαίωµα χρήσης αθλητών των οµάδων που συµµετέχουν  στον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, 
σε δύο (2)  ειδικές εταιρικές  εκδηλώσεις του χορηγού, ανά έτος. 
 
7.∆υνατότητα καταχώρισης του χορηγού του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ» ή των προϊόντων και 
υπηρεσιών αυτής στο επίσηµο match-program των αγώνων του «Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ» µε 1 
ολοσέλιδη καταχώριση –όπου υπάρχει προγραµµατισµός για έκδοση match-program από τις 
οµάδες που λαµβάνουν µέρος στο Κύπελλο Ελλάδας. 
 
8.∆υνατότητα χρησιµοποίησης των γηπέδων που διεξάγονται οι αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδας 
ΟΠΑΠ», κατά τις ηµέρες των αγώνων, για κάθε είδους προωθητικές ενέργειες του Χορηγού, εντός 
των γηπέδων και στον περιβάλλοντα χώρο τους.  

 
 

Όλο το διαφηµιστικό υλικό που περιγράφεται στην παρούσα και αφορά εγκατάσταση σε χώρους 
εντός και εκτός των σταδίων θα τοποθετείται µε αποκλειστική µέριµνα της ΕΠΟ και των 
συνεργαζόµενων εταιρειών αυτής. Το διαφηµιστικό υλικό που αφορά α) το ντύσιµο του 
ανθρώπινου δυναµικού, β) την οπτικοακουστική προβολή του χορηγού στο γήπεδο, θα γίνεται µε 
µέριµνα των ΠΑΕ / ΤΑΠ ενώ η αποστολή του υλικού µε µέριµνα της ΕΠΟ και των συνεργαζόµενων 
εταιρειών αυτής. Κατόπιν τούτου υποχρεούνται οι ΠΑΕ / ΤΑΠ στην ελεύθερη πρόσβαση των 
εκπροσώπων της ΕΠΟ και των συνεργαζόµενων εταιρειών αυτής, στα γήπεδα όπου διεξάγονται οι 
αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας ΟΠΑΠ, για την υλοποίηση των ανωτέρω. 
Το ∆Σ της ΕΠΟ µε απόφασή του δύναται να τροποποιήσει ή προσθέσει οποιουσδήποτε όρους 
σχετικούς προς το Παράρτηµα Α.   
 


