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EΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ 

Κ Ο Ε Α Ν Ζ  

 
Αξηζκ.Πξση. :244                                                       ΚΟΕΑΝΖ       31/ 08  /2022 

 
  

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ  ΚΤΠΔΛΛΟΤ  ΔΡΑΗΣΔΥΝΩΝ 2022-23 
 

Ζ ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΚΟΕΑΝΖ , αθνύ έιαβε ππόςε: 

Α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο 

Β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ  

Γ. Σνλ Πεηζαξρηθό Κώδηθα 

Γ. Σηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο.  

Δ. Σελ αξηζκ .7  /22-08-2022 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π..  

Σ. Σνλ Καλνληζκό Πξνπνλεηώλ , 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η 
 

Σνπο αγώλεο Κππέιινπ Διιάδαο Δξαζηηερλώλ πεξηόδνπ 2022-2023 κεηαμύ ησλ 

ζσκαηείσλ ηεο δύλακήο ηεο. 

 

1.- ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΩΜΑΣΔΗΩΝ 

 

α) ηνπο αγώλεο Κππέιινπ Δξαζηηερλώλ ζπκκεηέρνπλ  ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ όιεο νη 

νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα ηεο Γ΄ Δζληθήο θαη ηεο Α΄ Δξαζηηερληθήο 

Καηεγνξίαο . Γηα ηα ζσκαηεία ηεο Β΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο ε ζπκκεηνρή είλαη 

πξναηξεηηθή όπσο θαη γηα ηηο εξαζηηερληθέο νκάδεο ζσκαηείσλ πνπ ίδξπζαλ ΠΑΔ 

(κόλνλ εθόζνλ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο Δ.Π.. ) (άξζξν 38 ηνπ Κ.Α.Π.). 

β) Σα ζσκαηεία   πνπ έρνπλ   ππνρξέσζε ή δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Κύπειιν 

Δξαζηηερλώλ, όθεηιαλ    λα   ππνβάιινπλ  ζηελ   Έλσζε κέρξη  22-07-2022 

εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 15.00 ηελ επηζπλαπηόκελε  ΓΖΛΩΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ζε εηδηθό έληππν, πνπ ρνξεγείηαη απ΄ απηήλ θαζώο θαη ην 

πλππνζρεηηθό Γηαηηεζίαο / Γήισζε σκαηείνπ  . 

Ζ δήισζε απηή πξνϋπνζέηεη ηε ρσξίο επηθύιαμε  απνδνρή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καλνληζκνύ Κππέιινπ Δξαζηηερλώλ θαη ησλ όξσλ  απηήο ηεο πξνθήξπμεο. Ζ κε 

ππνβνιή δήισζεο ζπκκεηνρήο ή ε ππνβνιή δήισζεο κε όξνπο, ζπλεπάγεηαη ηνλ 

απνθιεηζκό ηεο νκάδαο από ηνπο αγώλεο ηνπ Κππέιινπ απηνύ. Δπί πιένλ γηα ηηο 

νκάδεο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή ζην Κύπειιν απηό, κε απόθαζε 

ηεο δηνξγαλώηξηαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ζην νπνίν δηθαηνύηαη λα κεηάζρεη , 

ράλεη ηνλ πξώην επίζεκν αγώλα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο θαη ηεο επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 500 επξώ (άξζξν 39 παξ.2 ηνπ Κ.Α.Π.) . 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο πνπ ππνβάιινληαη εθπξόζεζκα κπνξνύλ λα  γίλνπλ δεθηέο, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Έλσζεο,  εθόζνλ κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπο, δε γίλεη ε θιήξσζε 

ησλ αγώλσλ. 

ηελ ίδηα δήισζε εθηόο ησλ άιισλ, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη ηα ρξώκαηα ηεο 

νκάδαο, θαζώο θαη ην γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη   θαηά ηε  δηάξθεηα ησλ αγώλσλ 

Κππέιινπ. 

Οη πξάμεηο ζπλαίλεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ , ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη ηνπ πξνπνλεηή ( ΠΟΤ 

ΓΔΝ ΣΗ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΚΟΜΗΔΗ ) πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ Έλσζε πξηλ 

ηελ έλαξμε ησλ αγσληζηηθώλ ππνρξεώζεσλ .                                                          Σε  

 

γ) Ζκεξνκελία έλαξμεο ησλ αγώλσλ Κππέιινπ νξίδεηαη ε 3θαη 4 /09/2022 
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2.- ΓΖΠΔΓΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΔΛΛΟΤ 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Έλσζεο έρεη ην απνθιεηζηηθό  δηθαίσκα λα νξίδεη, 

θαηά ηελ θξίζε  ηνπ, ηα  γήπεδα  πνπ ζα γίλνληαη  νη αγώλεο Κππέιινπ, ζε πεξίπησζε 

πνπ ηα ζσκαηεία δε δηαζέηνπλ ηδηόθηεην ή ηδηόρξεζην γήπεδν. 

 

3.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Σν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ Κππέιινπ ζα  θαζνξίδεη  ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα, 

πνπ ζα αξρίδεη θάζε αγώλαο, ην γήπεδν πνπ ζα γίλεηαη, θαζώο θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

γεπεδνύρνπ, πνπ ζα ηελ έρεη ην  πξώην  ζην  πξόγξακκα ζσκαηείν. 

Ζ θνηλνπνίεζε  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  ησλ αγώλσλ  ζα γίλεηαη  πξηλ από πέληε (5) 

κέξεο, εθηόο αλ ζπληξέρεη ηδηαίηεξνο ιόγνο (αλώηεξε βία, γξεγνξόηεξε δηεμαγσγή 

θάπνηνπ αγώλα), ηόηε κπνξεί ε θνηλνπνίεζε  λα γίλεη ηξεηο (3) κέξεο πξηλ από ηε 

δηεμαγσγή ηνπ αγώλα. 

 

4.- ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΗ ΑΓΩΝΔ 

 

Αγώλαο πνπ αλαβιήζεθε ή δηαθόπεθε ρσξίο επζύλε ησλ ζσκαηείσλ  ζα 

δηεμάγεηαη ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξηζηεί κέζα ζε (15) δεθαπέληε κέξεο , 

αλ απηό είλαη δπλαηόλ , από ηελ αλαβνιή ή δηαθνπή, ύζηεξα από ζρεηηθή 

απόθαζε ηεο δηνξγαλώηξηαο. 

 

5.- ΓΖΠΔΓΟ ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΟ 

 

Γηα ην αλ ζα δηεμαρζεί ή ζα ζπλερηζηεί έλαο αγώλαο θαη ην αλ είλαη θαηάιιειν ην 

γήπεδν, κόλνο αξκόδηνο είλαη  ν δηαηηεηήο  θαη  νη νκάδεο πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη 

ζε θάζε ζρεηηθή ηνπ  απόθαζε, ρσξίο λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ έλζηαζε γη’ 

απηό. 

 

6.- ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ 

ηνπο αγώλεο Κππέιινπ παίξλνπλ κέξνο κόλνλ εξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο, πνπ 

αλήθνπλ ζηε δύλακε  ησλ  ζσκαηείσλ,  

Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ Γειηίν Αζιεηηθήο Ηδηόηεηαο 

Πνδνζθαηξηζηή νξηζκέλνπ ρξόλνπ (ρξώκαηνο ιεπθνύ) θαη εηλαη θάηνρνη ηεο  

Κάξηαο Τγείαο Αζιεηή ζε ηζρύ θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα  ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δε ζα κπνξνύλ λα αγσληζηνύλ .         
Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδ/ηε ζε αγώλα πξηλ παξέιζεη 24ώξν από ηε ιήμε ηνπ 

πξνεγνύκελνπ αγώλα, πνπ αγσλίζηεθε. 

Πεξηνξηζκόο ειηθίαο δελ ππάξρεη. Γηα ηνπο αγώλεο θππέινπ  επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην 

θύιιν αγώλα έσο ηεζζάξσλ (4) πνδνζθαηξηζηώλ, πνπ δε δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο 

ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε δπν (2) πνδνζθαηξηζηώλ ζηελ ελδεθάδα .Ζ 

παξάβαζε ησλ αλσηέξσ ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη ζε πεξίπησζε έλζηαζεο  ε νκάδα 

ράλεη ηνλ αγώλα κε 3 – 0 θαη ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 2000 επξώ (άξζξν 19 παξ. 11 

θαη 14 ηνπ Κ.Α.Π. ) θαη αθαίξεζε 3 βαζκώλ από ην βαζκνινγηθό πίλαθα . 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ζηνπο αγώλεο ε αλαγξαθή ΑΡΗΘΜΩΝ από ην 1 έσο ην 18 ζηελ 

εκθάληζε (θαλέια – παληεινλάθη) ησλ πνδνζθαηξηζηώλ. 

ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2022-2023, θαη’ εμαίξεζε ζηνπο αγώλεο ηνπ Κππέιινπ 

επηηξέπνληαη κέρξη πέληε (5) αιιαγέο, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ηξείο 

(3) θπζηθέο δηαθνπέο ηνπ αγώλα θαη δήισζε 20αδαο, αληί 18αδαο, κε ελλέα (9) 

αλαπιεξσκαηηθνύο παίθηεο ζηνλ πάγθν. ε πεξίπησζε πνπ αγώλαο νδεγεζεί 

ζηελ παξάηαζε, νη νκάδεο ζα έρνπλ δηθαίσκα κίαο επηπιένλ αιιαγήο 

πνδνζθαηξηζηή έθηεο (6), πέξαλ ησλ πέληε (5) αιιαγώλ, πνπ πξνβιέπνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.(Άξζξν 16 παξ. 3 α ηνπ Κ.Α.Π.). Σα παξαπάλσ ζα 

ηζρύνπλ γηα όιε ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2022-2023 εθηόο αλ ε ζπλζήθε απηή 
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αιιάμεη κε απόθαζε ησλ ππεξθείκελσλ αξρώλ (UEFA - FIFA) πνπ ζα έρεη 

ππνρξεσηηθή ηζρύ θαη ζηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα.  

 

7.- ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΣΡΟΠΟ ΣΔΛΔΖ ΑΤΣΩΝ  

 

α) ηελ 1
ν
 θάζε ηνπ θππέιινπ δελ ζα ζπκκεηάζρνπλ νη νκάδεο ηεο Γ΄ Δζληθήο 

ε θάζε θάζε ηνπ Κππέιινπ , πιελ ηνπ Σειηθνύ , νη νκάδεο κηθξόηεξεο θαηεγνξίαο 

ζα είλαη γεπεδνύρεο Οη αγώλεο ηνπ Κππέιινπ ζα δηεμαρζνύλ κε ην ζύζηεκα ησλ 

απιώλ ζπλαληήζεσλ απνθιεηζκνύ . 

Ζ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ Κππέιινπ νξίδεηαη ζε 90΄ ιεπηά από δύν ( 2 ) εκίρξνλα ησλ 

45΄ ιεπηώλ ην θαζέλα. 

ε πεξίπησζε πνπ ζηε ιήμε  ησλ  90΄  ην απνηέιεζκα  είλαη ηζόπαιν, δίλεηαη 

παξάηαζε 30΄, ε νπνία θαηαλέκεηαη ζε δύν (2) εκίρξνλα  από 15΄ ην θαζέλα. ε 

πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ηνπ αγώλα κεηά ηελ παξάηαζε, πνπ έρεη δνζεί, είλαη 

θαη πάιη ηζόπαιν, ν ληθεηήο  ζα αλαδεηθλύεηαη κε ηελ εθηέιεζε επαλνξζσηηθώλ 

ιαθηηζκάησλ (πέλαιηη), ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. 

Σν θηύπεκα ησλ πέλαιηη  είλαη  δηαδηθαζηηθόο ηξόπνο  αλάδεημεο ηνπ ληθεηή θαη δελ 

απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ αγώλα.  

Ο ηειηθόο αγώλαο γηα ηελ αλάδεημε Κππειινύρνπ ηεο Έλσζεο ζα δηεμαρζεί ζην 

Γ.Α.Κ. Κνδάλεο θαη ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ζε γήπεδν, πνπ ζα νξηζηεί από ηελ 

Έλσζε. 

Ο Κππειινύρνο ηεο Έλσζεο ζπκκεηέρεη ζην Κππέιινπ Διιάδνο ηεο επνκέλεο 

αγσληζηηθήο πεξηόδνπ  2023-2024 Σε περίπηωζη καηά ηην οποία ο θππειινύρνο 

δήισζε αδσναμίας ζηην εν λόγο διοργάνωζη να αγωνιζηή ηην θέζη  μπορεί να πάρει 

ο θιναλίζη άρθρο 40 Κ.Α.Π. 
 

8.- ΑΠΟΥΩΡΖΖ ΟΜΑΓΑ - ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΓΩΝΑ – ΠΑΡΑΗΣΖΖ 

 

Όηαλ νκάδα απνρσξεί από αγώλα Κππέιινπ, πξηλ ηε ιήμε ηνπ θαλνληθνύ ρξόλνπ, 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη  ηεο ηπρόλ παξάηαζεο  θαη  ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο ησλ 

πέλαιηη)  ή  παξαηηείηαη από ηνλ αγώλα ή γίλεηαη ππαίηηα δηαθνπήο ηνπ αγώλα  

εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π θαη ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα . 

 

9.- ΑΓΔΗΑ ΑΓΩΝΑ - ΣΖΡΖΖ ΣΑΞΖ 

 

Οη άδεηεο ηέιεζεο  ησλ αγώλσλ Κππέιινπ  ζα εθδίδνληαη  κεξίκλε ηεο Έλσζεο. Καηά 

ηελ ηέιεζε ησλ αγώλσλ Κππέιινπ ηα ζσκαηεία είλαη ππεύζπλα γηα θάζε 

αληηαζιεηηθή ελέξγεηα ησλ πνδ/ηώλ, ησλ κειώλ θαη  ησλ νπαδώλ ηνπο. 

Ηδηαίηεξα ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία πξέπεη  λα παίξλνπλ όια  ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα 

ηελ νκαιή  δηεμαγσγή  ησλ αγώλσλ. ε πεξίπησζε  πνπ  από κέξνπο ησλ παξαπάλσ 

αλαθεξόκελσλ πξνζώπσλ δεκηνπξγεζνύλ επεηζόδηα πνπ δπζθεκνύλ ην άζιεκα ηνπ 

πνδ/ξνπ ή δηεγείξνπλ ην θίιαζιν θνηλό, επηβάιινληαη κε απόθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο 

Δπηηξνπήο. δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θπξώζεηο. 

ηνλ αγσληζηηθό ρώξν ζα εηζέξρνληαη δύν παξάγνληεο, πνπ ζα πξνζθνκίδνπλ ζην 

δηαηηεηή θσηνηππία ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο θαη ν πξνπνλεηήο, πνπ ζα πξνζθνκίδεη ζην 

δηαηηεηή Γειηίν Πηζηνπνίεζεο  Πξνπνλεηή ηεο Δ.Π.. , δηαθνξεηηθά δε ζα εηζέξρεηαη 

ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν σο πξνπνλεηήο. Σα αλσηέξσ πξόζσπα ζα ζεκεηώλνληαη από 

ην δηαηηεηή ζην Φ.Α. 

 

10.- ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ - ΓΗΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ 

 

Οη δηαγσληδόκελεο νκάδεο πξέπεη λα είλαη  εθνδηαζκέλεο κε θαξκαθεπηηθό πιηθό 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ πνδ/ηώλ ηνπο. 

ε όινπο ηνπο αγώλεο, όισλ ησλ ηνπηθώλ εξαζηηερληθώλ πξσηαζιεκάησλ, 

αλδξώλ θαη αθαδεκηώλ είλαη ππνρξεσηηθή, κε επζύλε ηεο γεπεδνύρνπ νκάδαο, ε 
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παξνπζία πξνζώπνπ πνπ ζα αζθεί θαζήθνληα ηαηξνύ αγώλα. Σν πξόζσπν απηό 

δύλαηαη λα είλαη είηε ηαηξόο είηε λνζειεπηήο είηε δηαζώζηεο, απόθνηηνο ησλ ΣΔΗ 

θαη δηαπηζηεπκέλνο ηνπ ΔΚΑΒ ή εηδηθά πηζηνπνηεκέλνο ζηελ παξνρή πξώησλ 

βνεζεηώλ θαη ηδηαίηεξα ζε αζιεηηθά γεγνλόηα, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζεη αηθλίδηα θαη επηθίλδπλα γηα ηε δσή πεξηζηαηηθά πνπ κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ ζε έλαλ πνδνζθαηξηθό αγώλα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη 

πξόζσπν πνπ λα αζθεί θαζήθνληα γηαηξνύ, θαηά ηα αλσηέξσ, ν αγώλαο δε 

δηεμάγεηαη. κε ππαηηηόηεηα ηεο γεπεδνύρνπ νκάδαο, ε νπνία ράλεη ηνλ αγώλα κε 

ηέξκαηα 0-3 θαη ηεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαθόζηα (300) επξώ. Δάλ 

δηεμαρζεί ν αγώλαο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ πνηλώλ γηα ηε γεπεδνύρν νκάδα πνπ 

ηζρύνπλ, ν δηαηηεηήο παξαπέκπεηαη γηα πεηζαξρηθό έιεγρν. 

 

11.- ΜΠΑΛΔ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Ζ γεπεδνύρνο νκάδα   νθείιεη ππνρξεσηηθά   λα  έρεη  ζηε  δηάζεζε  ηνπ δηαηηεηή 

κπάιεο ζε ηθαλό αξηζκό γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη 

πιεξνύλ  ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Καλόλσλ Παηρληδηνύ . Γηα ηε κπάια  

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθαζίδεη κόλνλ ν δηαηηεηήο. 

 

 

12.- ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 

 

ε θάζε αγώλα Κππέιινπ ζα ζπληάζζεηαη θύιιν αγώλα ζε (4) αληίγξαθα, ην νπνίν 

ζα είλαη έληππν ηεο Έλσζεο. 

 

13.- ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ ΑΓΩΝΑ 

 

Ζ αξκόδηα Δπηηξνπή ηεο Έλσζεο ζα νξίδεη θαηά πεξίπησζε ηνπο  παξαηεξεηέο ησλ 

αγώλσλ. Ο παξαηεξεηήο ζα κεξηκλά  γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ  

εθείλσλ , πνπ ζα επηηξέπνπλ λα δηεμάγεηαη ν αγώλαο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο. 

Αλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, απνπζηάζεη ν παξαηεξεηήο, ηόηε ν αγώλαο δηεμάγεηαη θαη 

ρσξίο απηόλ. 

 

14.- ΠΟΗΝΔ Δ ΒΑΡΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ 

 

ρεηηθά κε ηηο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο πνδ/ηώλ γηα  παξαβάζεηο ησλ 

Καλόλσλ Παηδηάο - Καλνληζκνύ αγώλσλ  Πνδ/ξνπ -Γεληθώλ Καλνληζκώλ θ.ι.π. θαη 

κε ηνλ ηξόπν  θαη  ηε δηαδηθαζία  ηεο επηβνιήο πνηλώλ , έρνπλ  εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 

ησλ  άξζξσλ 10  θαη 3 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα . 

 

15.-ΠΟΗΝΔ Δ ΒΑΡΟ ΑΞΗΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΔΝΣΟ ΑΓΩΝΗΣΗΚΟΤ 

ΥΩΡΟΤ. 

 

Γηα ηηο πνηλέο ησλ αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 θαη 3 

ηνπ  Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα. 

 

16. ΟΦΔΗΛΔ ΑΠΟ ΠΟΗΝΔ  

 

Αλ ε θαηαβνιή ησλ νθεηιόκελσλ ρξεκαηηθώλ πνηλώλ ησλ άξζξσλ  ηνπ Πεηζαξρηθνύ 

Κώδηθα είλαη ίζε ή ππεξβαίλεη ηα 150 επξώ , πξέπεη λα  γίλεη εληόο  30 εκεξώλ , 

πξνζεζκία πνπ μεθηλά από ηελ επόκελε ηεο επίδνζεο ηεο απόθαζεο (Άξζξν 23  ηνπ 

Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα). 
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17. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Ζ νηθνλνκηθή νξγάλσζε, ε δηαρείξηζε θαη ε επηζηαζία ησλ αγώλσλ αλαηίζεηαη ζηα 

γεπεδνύρα ζσκαηεία. Όια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο βαξύλνπλ ηηο κεηαθηλνύκελεο 

νκάδεο. Οη  εηζπξάμεηο  ησλ αγώλσλ πεξηέξρνληαη εμ νινθιήξνπ ζηα γεπεδνύρα 

ζσκαηεία, ηα νπνία επηβαξύλνληαη  κε όια ηα έμνδα ηέιεζεο ηνπ αγώλα (δηαηηεζία, 

εθηύπσζε εηζηηεξίσλ, ππέξ ηξίησλ, έμνδα ΣΑΑ θαη Δθνξία γεπέδνπ). 

Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθηύπσζε ησλ εηζηηεξίσλ αλαηίζεηαη ζε θάζε γεπεδνύρν 

ζσκαηείν.  

ηνλ Σειηθό αγώλα ηα έμνδα ηέιεζεο αλαιακβάλνληαη εμ εκηζείαο από ηα 

δηαγσληδόκελα ζσκαηεία θαη ηα ηπρόλ θαζαξά έζνδα πεξηέξρνληαη επίζεο εμ εκηζείαο 

ζηα δηαγσληδόκελα ζσκαηεία. 

 

18.- ΣΑΜΔΗΟ ΑΡΩΓΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ 

 

Γεκηνπξγήζεθε Σακείν Αξσγήο Πνδνζθαηξηζηώλ . Με ηελ επηβάξπλζε επηπιένλ 

2 επξώ ζην εμνδνιόγην δηαηηεζίαο θάζε αγώλα πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ζα 

ζπγθεληξώλεηαη έλα πνζό , πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη επηηξνπή παξαγόλησλ ησλ 

ζσκαηείσλ θαη ηεο Δ.Π.. θαη ζα δηαηίζεηαη γηα ηελ ελίζρπζε πνδνζθαηξηζηώλ 

θαη δηαηηεηώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ηαηξηθέο επεκβάζεηο , ιόγσ ζνβαξώλ 

ηξαπκαηηζκώλ ηνπο ζε αγώλεο . Πξνηεξαηόηεηα ζα δίλεηαη ζε άλεξγνπο θαη 

αλαζθάιηζηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη δηαηηεηέο.   

 

19.- ΓΗΑΗΣΖΣΔ  ΑΓΩΝΩΝ 

 

Ο νξηζκόο ησλ δηαηηεηώλ ζηνπο  αγώλεο Κππέιινπ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Α.Π από ηελ Δπηηξνπή νξηζκνύ δηαηηεηώλ ηεο 

Έλσζεο. Μπνξεί νη αγώλεο λα δηεμάγνληαη κε δηαηηεηή θαη έλαλ επόπηε ή κε κόλνλ 

ην δηαηηεηή, αλάινγα κε ηελ θξηζηκόηεηα ηνπ αγώλα, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

δηνξγαλώηξηαο (άξζξν 12 παξ. 9γ ηνπ Κ.Α.Π.). 

Ζ απνδεκίσζε ησλ δηαηηεηώλ ζα θαηαβάιιεηαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. 

 

20.- Δ Ν  Σ Α  Δ Η  

 

Δλζηάζεηο ησλ  δηαγσληδόκελσλ ζσκαηείσλ ,  επηηξέπνληαη κόλν ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Α.Π., ήηνη :  

α)έλζηαζε δηαηππσκέλε ζην θύιιν αγώλα, ζε όζεο πεξηπηώζεηο πξνβιέπεηαη από ην 

παξαπάλσ άξζξν. 

β)έλζηαζε πνπ  ππνβάιιεηαη  ζηε  δηνξγαλώηξηα  ηνπ αγώλα κε ηδηαίηεξν ππόκλεκα 

ηνπ εληζηάκελνπ  ζσκαηείνπ, ζε όζεο  πεξηπηώζεηο πξνβιέπεηαη από ην παξαπάλσ 

άξζξν. 

Έλζηαζε γηα λα γίλεη δεθηή γηα ζπδήηεζε, πξέπεη λα  ππνζηεξηρηεί κέζα ζε δύν 

(2) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκέξα πνπ έγηλε ν αγώλαο, ε νπνία δελ 

ππνινγίδεηαη θαη λα ζπλνδεύεηαη από ην λόκηκν παξάβνιν, δηαθνξεηηθά δε 

γίλεηαη δεθηή. 

Κάζε είδνπο ελζηάζεηο, από ηηο παξαπάλσ ξεηά θαηνλνκαδόκελεο, πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη ρσξηζηά θαη κε  ηδηαίηεξν  ππόκλεκα, γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε νη 

κε ην  ίδην ππόκλεκα  ππνβαιιόκελεο θαη  ππνζηεξηδόκελεο ελζηάζεηο, 

απνξξίπηνληαη  σο κε ζύλλνκεο. Ζ ζπδήηεζε ησλ ελζηάζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή, 

ηπρόλ δε παξαίηεζε ηεο εληζηάκελεο νκάδαο είλαη αλίζρπξε θαη δε ιακβάλεηαη 

ππόςε. 

Σν πνζό ηνπ παξάβνινπ γηα όια ηα είδε ησλ ελζηάζεσλ θαζνξίδεηαη ζηα 100  Δπξώ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή , νιόθιεξν ην πνζό επηζηξέθεηαη ζηελ 

εληζηάκελε νκάδα . 
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21.-ΔΠΑΘΛΑ ΣΔΛΗΚΟΤ ΑΓΩΝΑ  

 

ηε ληθήηξηα νκάδα ηνπ ηειηθνύ αγώλα Κππέιινπ Δξαζηηερλώλ ζα απνλεκεζεί έλα 

(1) Κύπειιν  θαη ηξηάληα (30)  κεηάιιηα   γηα ηνπο πνδ/ηέο ηεο. 

ηελ νκάδα πνπ θαηαηάζζεηαη δεύηεξε ζα απνλεκεζεί Κύπειιν θαη ηξηάληα (30) 

κεηάιιηα γηα ηνπο πνδ/ηέο ηεο. ην δηαηηεηή ηνπ αγώλα , ζηνπο βνεζνύο δηαηηεηέο θαη 

ζηνλ ηέηαξην δηαηηεηή ζα απνλεκεζεί από έλα (1) κεηάιιην- αλακλεζηηθό . 

Όινη νη πνδ/ηέο ζα παξίζηαληαη θαη ζηελ απνλνκή. Όζνη δελ  πεηζαξρήζνπλ ζ’ απηήλ 

ηελ ππνρξέσζή ηνπο , ηηκσξνύληαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ δύν (2) αγσληζηηθώλ 

εκεξώλ πξση/ηνο θαη ρξεκαηηθή πνηλή 500 επξώ θαη εθ’  όζνλ  απνδεηρζεί 

ππαηηηόηεηα ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή 1000 επξώ . 

 

22.  ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

 

Ζ επίιπζε ηπρόλ δηαθνξώλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά από ηα αζιεηηθά όξγαλα, πνπ 

πξνβιέπνληαη από  ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία, απαγνξεπκέλεο ηεο πξνζθπγήο ζηα 

πνιηηηθά ή δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 

 

23.- ΔΗΓΗΚΔ  ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Απαγνξεύεηαη ε έλαξμε ηνπ αγώλα , εάλ έζησ θαη κηα από ηηο δηαγσληδόκελεο νκάδεο, 

παξνπζηαζηεί ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν κε ιηγόηεξνπο από ελληά (9) πνδ/ηέο. Γελ είλαη 

δπλαηή ε ζπλέρηζε  αγώλα Κππέιινπ,  εθ όζνλ ε κηα ή θαη νη δύν νκάδεο 

παξακείλνπλ ζηνλ  αγσληζηηθό ρώξν κε ιηγόηεξνπο από επηά (7) πνδ/ηέο. Ο δηαηηεηήο 

ζηελ  πεξίπησζε απηή  έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαθόςεη ηνλ αγώλα εηο βάξνο ηεο 

ππαίηηαο ή ππαηηίσλ νκάδσλ. 

 

24.- ΓΔΝΗΚΔ  ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Ζ δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ Κππέιινπ  γίλεηαη  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π  

θαη ησλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο. 

Ζ πξνθήξπμε απηή είλαη πξόηαζε γηα ηελ  θαηάξηηζε ζύκβαζεο πξνζρώξεζεο 

κεηαμύ ησλ νκάδσλ  πνπ κεηέρνπλ  ζηνπο αγώλεο Κππέιινπ  θαη ηεο δηνξγαλώηξηαο. 

Με ηελ απνδνρή ηεο πξνθήξπμεο ζπληειείηαη ε ζύκβαζε. 

   

 25  ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΑ  Μ.ΜΔ. 

 

Ζ ΔΠ Κνδάλεο   έρεη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα ηεο ξαδηνηειενπηηθήο 

θάιπςεο θαη ηα δηθαηώκαηα  δηαδηθηπαθήο  κεηάδνζεο (κέζσ ηληεξλέη )  ησλ  

ηνπηθώλ πξσηαζιεκάησλ επζύλεο ηεο. 

Κάζε ζύκβαζε  παξαρσξήζεηο  ησλ αλαθεξόκελσλ δηθαησκάησλ  κεηαμύ ελόο 

ζσκαηείνπ θαη  έλα δηθαηνύρν θνξέα  ζα πξέπεη λα εγθξηζεί από ην Γ.. ηεο 

ΔΠ. 

Απαγνξεπηεί  ε απείζεηα ο (δσληαλή) κεηάδνζεο  θάζε αγώλα  όηαλ ε ζύκβαζε  

παξαρώξεζεο  ησλ δηθαησκάησλ  δελ ήρε εγθξηζεί από ηελ Έλσζε  

Ζ είζνδνο ησλ ξαδηνηειενπηηθώλ ζπλεξγεηώλ ζηα γήπεδα γηα απεπζείαο 

κεηάδνζε αγώλα, επηηξέπεηαη  κεηά από ζρεηηθή  εγξάθε άδεηα  ηεο 

δηνξγαλώηξηαο κόλν ζε αγώλεο  γηα ηελ κεηάδνζε  ηνλ νπνίσλ έρεη εγθξηζεί  ε 

ζρεηηθή ζύκβαζε όπνπ απηή επηβάιεηε.   

Αλ έλα αγώλαο κεηαδνζεί ρσξίο  άδεηα  ε γεπεδνύρνο νκάδα ηηκσξείηαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή  έσο δπν ρηιηάδεο επξώ    (2000)  άξζξν 29 ΚΑΠ. 
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26.  ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

 
Οη αγώλεο ηνπ Κππέιινπ  Διιάδνο Δξαζηηερλώλ πεξηόδνπ 2021-2022 Θα  

δηεμαρζνπλ  κε βάζεη ηα εγθεθξηκέλα Τγεηνλνκηθά Πξσηόθνιια πνπ είλαη 

αλαξηεκέλα ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα  ηεο  ΓΓΑ. 

 
27.- ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

 

Κάζε ηη πνπ δελ  πξνβιέπεηαη  από ηελ  πξνθήξπμε  απηή, από ηνλ Καλνληζκό 

Κππέιινπ Διιάδαο Δξαζηηερλώλ θαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ, θαζώο θαη εθείλεο 

ηεο Αζιεηηθήο Ννκνζεζίαο πνπ ζα ηζρύνπλ, ζα επηιύεηαη κε απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.. Κνδάλεο. 

 

Γηα ηελ Δ.Π.. ΚΟΕΑΝΖ 

 

           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                        Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  
                                                                                                              

       
 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ : 

1. ΩΜΑΣΔΗΑ ΣΖ Δ.Π.. ΚΟΕΑΝΖ – ΔΓΡΔ ΣΟΤ  

2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ – ΑΘΖΝΑ 

3. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ – ΑΘΖΝΑ(Με ηελ 

παξάθιεζε έγθξηζε  ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο  
  

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : 

1. Δ.Γ. / Δ.Π.. ΚΟΕΑΝΖ     

2. ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΟΕΑΝΖ     

 

 
 

 

 

 
 
 
. 
 

 


