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Ζκεξνκελία  23//07/.2021 

Αξηζ. Πξση..  2236 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ  Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Ζ Μ Α Σ Ω Ν  

        Α Ν Γ Ρ Ω Ν  2 0 2 1 - 2 0 2 2  

Ζ  Έλσζε Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Γξάκαο αθνχ έιαβε ππφςε ηεο : 

1. Σελ ηζρχνπζα αζιεηηθή λνκνζεζία. 

2. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π.. Γξάκαο 

3. Σνλ Καλνληζκφ Αγψλσλ  Πνδνζθαίξνπ  ηεο  Διιεληθήο  Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο 

(Κ.Α.Π.), ηνπο Γεληθνχο Καλνληζκνχο θαη ηνπο Καλφλεο Παηρληδηνχ πνδνζθαίξνπ. 

4. Σελ απφθαζε ηεο Δ.Π.Ο. γηα ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ησλ δηνξγαλψζεσλ 2020-2021 

επζχλεο ησλ ΔΠ θαη ην γεγνλφο φηη ε ίδηα πνδνζθαηξηθή πεξίνδνο ινγίδεηαη θαη 

θαηαγξάθεηαη σο κε γελφκελε. 

5.    Σελ απφ 21.07.2021 απφθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π..Γξάκαο  

 

                                                  Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η  

Σνπο αγψλεο ησλ Δξαζηηερληθψλ Πξσηαζιεκάησλ Αλδξψλ Α' θαη Β ' Καηεγνξίαο ηεο 

Δ.Π.. Γξάκαο  γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2021-2022 φπσο παξαθάησ :.  

         Α ' ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ SPORTICA 

 
1. ΓΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ  
2. Α.Δ. ΚΤΡΓΗΩΝ  
3. Γ.. ΠΡΟΟΣΑΝΖ 
4. ΓΟΞΑ ΠΔΣΡΟΤΑ  
5. Α.Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΗΟΤ 
6. ΑΚΡΗΣΑ Κ.ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ 
7. ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΗΟΤ 
8. Α.Δ. Κ.ΒΡΤΖ 
9. ΟΡΦΔΑ ΥΩΡΗΣΖ 
10. ΦΗΛΗΠΠΟΗ ΓΟΞΑΣΟΤ 
11. ΔΘΝ.ΑΣΔΡΑ ΚΑΛΛΗΦΤΣΟΤ 
12. ΑΡΖ ΦΩΣΟΛΗΒΟΤ 
13. ΚΔΡΑΤΝΟ ΑΡΚΑΓΗΚΟΤ 
14. Μ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΞΖΡΟΠΟΣΑΜΟΤ 
15. Μ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟΤ 
16. ΑΣΔΡΑ ΚΟΤΓΟΤΝΗΩΝ  
17. ΑΚΡΗΣΑ Ν.ΚΡΩΜΝΖ 
18. ΓΟΞΑ ΑΝΣΩΝΖ ΚΑΣΡΗΝΟ 
19. Α.Δ.ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ 

20.  
21.  

 
     

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Β ' ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  SPORTICA 

 
1.  ΓΟΞΑ ΜΗΚΡΟΠΟΛΖ   2.   ΑΡΖ ΚΑΛΑΜΩΝΑ 
3.  ΖΡΑΚΛΖ ΜΑΤΡΟΒΑΣΟΤ  4.   ΑΡΖ ΜΗΚΡΟΥΩΡΗΟΤ 
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5.  Μ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΡΑΜΜΔΝΖ 6.   ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΔΒΑΣΔΗΑ 
7.  ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΑΛΗΣΡΑΣΖ 8.   ΖΡΑΚΛΖ ΑΓΡΗΑΝΖ 
9.   ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΔΡΟΦΡΑΚΣΖ   10. ΓΟΞΑ ΗΣΑΓΡΩΝ 
11. ΓΟΞΑ ΜΗΚΡΟΚΛΔΗΟΤΡΑ  12. ΓΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΣΟΤ 
13. ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΔΗΟΤ                          14.ΜΑΤΡ.ΑΘ.ΓΟΤΜΠΔΑ 
15.ΑΡΖ ΑΜΠΔΛΑΚΗΩΝ 
 
 
 
  Α΄ΚΑΣΖΓΟΡΊΑ-ΤΣΖΜΑ ΑΓΏΝΩΝ/ΣΡΟΠΟ ΣΔΛΔΖ  
 
  Οη δεθαελληά  [19] νκάδεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Α΄  
Kαηεγνξία   πεξηφδνπ 2021-2022 ζα ρσξηζηνχλ ζε δχν[2]νκίινπο ησλ 9 θαη 
10 νκάδσλ. 
Ο δηαρσξηζκφο ησλ νκάδσλ ζηνπο 2 νκίινπο ζα γίλεη θπξίσο κε γεσγξαθηθά 
θξηηήξηα θαη επίζεο θαηφπηλ θιήξσζεο νξηζκέλσλ νκάδσλ. 
 
 
Σν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε δχν [2] ΦΑΔΗ ΑΓΩΝΩΝ: 
 
Α΄ΦΑΖ: δηπινί αγψλεο [εληφο - εθηφο]κεηαμχ ησλ νκάδσλ θάζε νκίινπ. 
 
Β΄ΦΑΖ: ην ζχζηεκα αγψλσλ δηεμαγσγήο ηεο Β’ ΦΑΖ ζα απνθαζηζηεί 
                  κεηά ηηο δειψζεηο ζπκκεηνρήο θαη ζα αλαθνηλσζεί κε ηελ  
                ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε πξηλ ηελ θιήξσζε Πξσηαζιεκάησλ.   
                    
                   
                
    Β΄ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ - ΤΣΖΜΑ ΑΓΩΝΩΝ/ΣΡΟΠΟ ΣΔΛΔΖ 
 
     ηε Β΄ θαηεγνξία πεξηφδνπ 2021-2022 ζπκκεηέρνπλ φζεο νκάδεο 
δειψζνπλ ζπκκεηνρή κε ηηο πξνππνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 
Δπίζεο νκάδα πνπ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ Α΄ Καηεγνξία πεξηφδνπ 
2021-2022 δελ δειψζεη ζπκκεηνρή ζην πξσηάζιεκα απηφ, απνθηά ην 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Β΄ θαηεγνξία πεξηφδνπ 2021-2022. 
 
Σν πξσηάζιεκα ηεο Β΄ θαηεγνξίαο ζα δηεμαρζεί ζε δχν [2] νκίινπο 
δηαρσξίδνληαο ηηο  νκάδεο ζε απηνχο κε γεσγξαθηθά θπξίσο θξηηήξηα θαη 
ζε δχν[2] ΦΑΔΗ αγψλσλ: 
    Α΄ΦΑΖ: δηπινί αγψλεο [εληφο - εθηφο]κεηαμχ ησλ νκάδσλ θάζε νκίινπ. 
    Β΄ΦΑΖ: φπσο ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δ.Δ. κεηά ηηο δειψζεηο 
ζπκκεηνρήο κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε πξσηαζιήκαηνο. 
ε πεξίπησζε πνπ ζηε Β΄ Καηεγνξία πεξηφδνπ 2021-2022 δειψζνπλ 
ζπκκεηνρή 13 ή θαη ιηγφηεξεο νκάδεο, ηφηε ην πξσηάζιεκα απηφ ζα 
δηεμαρζεί ζε έλα[1] φκηιν κε δηπινχο αγψλεο[εληφο - εθηφο]. 
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Ζ ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΟΜΗΛΩΝ  
ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2021-2022,Ο ΑΚΡΗΒΖ ΣΡΟΠΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΣΖ Β΄ΦΑΖ 
ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΖ Α΄ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΔΖ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΩΝ,   ΘΑ 
ΑΠΟΦΑΗΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ Δ.Δ. ΣΖ ΔΝΩΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΖΞΖ ΣΩΝ ΓΖΛΩΔΩΝ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΖΛΑΓΖ 20.08.2021 ΚΑΗ  ΠΡΗΝ ΣΗ ΚΛΖΡΩΔΗ ΣΩΝ 
ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗ ΓΖΛΩΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΠΔΡΗΟΓΟ 2021-2022 ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΣΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ 
ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2021-2022.  
 
Σα ζσκαηεία ηεο Α ΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο θαζψο θαη απηά πνπ κεηέρνπλ ζε αλψηεξεο 
Καηεγνξίεο ζχκθσλα θαη κε ηελ απφ 21.07.2021 απφθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο, έρνπλ 
ην δηθαίσκα γηα ηελ πεξίνδν 2021-2022 λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή Β ΄ Οκάδαο κε 
πξνυπνζέζεηο θαη νη νπνίεο ζα ραξαθηεξίδνληαη σο ΟΜΑΓΔ Β ΄ ηνπ ίδηνπ ζσκαηείνπ ζηε Β 
΄ Δξαζηηερληθή Καηεγνξία. Οη νκάδεο πνπ ζα ραξαθηεξηζζνχλ σο ΟΜΑΓΔ Β ΄  δελ έρνπλ 
δηθαίσκα πξνβηβαζκνχ – κπαξάδ αλφδνπ γηα ηελ πεξίνδν 2021-2022 θαη δελ έρνπλ δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζην Κχπειιν ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 
 
Δπίζεο εηδηθφηεξα γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2021-2022 κπνξνχλ λα δειψζνπλ 
ζπκκεηνρή νκάδεο θαηεγνξίαο Κ-16 ζην πξσηάζιεκα ηεο  Β ΄ Δξαζηηερληθήο θαη ζηηο νπνίεο    
ζα δνζνχλ νηθνλνκηθά θίλεηξα ζπκκεηνρήο.  
σκαηείν πνπ ζπκκεηέρεη ζηα πξσηαζιήκαηα αλδξψλ κφλν κε Καηεγνξία Κ-16 απνθηά ην 
δηθαίσκα πξνβηβαζκνχ – κπαξάδ πξνβηβαζκνχ θαη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Κχπειιν 
ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 
 
ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΟΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ Β’ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  ΟΜΑΓΑ  Β ΄ ΚΑΗ Κ-16 ΔΗΝΑΗ :   
 
Α)  ΟΜΑΓΑ Β ΄  
 

1. Οη ΟΜΑΓΔ Β ΄ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ κε πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο ηα έηε 

2004-2005-2006 θαη πξναηξεηηθά κέρξη 2 πνδνζθαηξηζηέο ρσξίο φξην ειηθίαο. 

2. Σα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Έλσζε θαηάζηαζε  

πνδνζθαηξηζηψλ φπνπ ζα αλαγξάθνληαη δηαθνξεηηθνί πνδνζθαηξηζηέο απφ απηνχο πνπ ζα 

αλαγξάθνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνδνζθαηξηζηψλ ηεο  νκάδαο Α ηνπ ίδηνπ ζσκαηείνπ.  

3. Πνδνζθαηξηζηέο ηεο Οκάδαο Β’ γελλεζέληεο ηα έηε 2004-2005-2006  δχλαηαη λα 

αλαγξάθνληαη  ζηελ θαηάζηαζε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο Οκάδαο Α’ . 

4. Μέρξη ηέζζεξηο [4] πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο ηα έηε 2004-2005-2006 κπνξνχλ λα 

αγσλίδνληαη θαη  κε  ηηο δχν νκάδεο [ Οκάδα Α’ θαη Οκάδα Β’ ] ,ΟΥΗ ΟΜΩ ΣΟ ΗΓΗΟ 

ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΗΑΚΟ. 

5. Ωο ζπκκεηνρή ινγίδεηαη ε αγσληζηηθή  ζπκκεηνρή θαη φρη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. 
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6. Απφ   01-01-2022 έσο 15-01-2022 επηηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ θαηαζηάζεσλ πνδνζθαηξηζηψλ 

ησλ  νκάδσλ Α ΄ θαη  Β ΄ κε κεηαθνξά πνδνζθαηξηζηψλ απφ ηελ νκάδα Α΄ ζηελ νκάδα Β ΄ 

θαη ην αληίζηξνθν. Οη θαηαζηάζεηο απηέο ζα ηζρχνπλ κέρξη ην ηέινο πεξηφδνπ 2021-2022. 

 
Β)  Κ-16  
 
 

1. Οη νκάδεο Κ-16  ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ κε πνδνζθαηξηζηέο γελλεζέληεο ηα έηε 

2005-2006-2007. 

2. Σα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Έλσζε θαηάζηαζε  

πνδνζθαηξηζηψλ θαη εθφζνλ ην ζσκαηείν ζπκκεηέρεη ζηα πξσηαζιήκαηα αλδξψλ κε  

ΟΜΑΓΑ Α ΄ ή θαη ΟΜΑΓΑ Β ΄ ηφηε ζα αλαγξάθνληαη δηαθνξεηηθνί πνδνζθαηξηζηέο απφ 

απηνχο πνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνδνζθαηξηζηψλ ησλ άιισλ νκάδσλ ηνπ 

ίδηνπ ζσκαηείνπ.  

3. Πνδνζθαηξηζηέο  πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνδνζθαηξηζηψλ  κε ηελ νκάδα Κ-

16 δελ επηηξέπεηαη λα αγσληζηνχλ κε ηελ νκάδα Α ή θαη ηελ νκάδα Β ΄ ηνπ ίδηνπ 

ζσκαηείνπ θαη ην αληίζηξνθν  εηδάιισο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζα ζεσξεζεί αληηθαλνληθή θαη 

ζα εθαξκνζηνχλ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ηνλ Κ.Α.Π.. 

4. Απφ   01-01-2022 έσο 15-01-2022 επηηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ θαηαζηάζεσλ 

πνδνζθαηξηζηψλ ησλ  νκάδσλ Κ-16 φηαλ απηή ζπκκεηέρεη ζηα πξσηαζιήκαηα αλδξψλ 

θαη κε νκάδα ,  Α ΄ ή θαη   Β ΄,  κε κεηαθνξά πνδνζθαηξηζηψλ απφ νκάδα ζε νκάδα ηνπ 

ηδίνπ ζσκαηείνπ.  

Οη θαηαζηάζεηο απηέο ζα ηζρχνπλ κέρξη ην ηέινο πεξηφδνπ 2021-2022. 

 

 

3. ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
 

α. Σα ζσκαηεία πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζηνπο αγψλεο ησλ αλσηέξσ πξσηαζιεκάησλ πξέπεη λα 

ππνβάινπλ κέρξη 20.08.2021 ζηελ Δ.Π.. Γξάκαο γξαπηή δήισζε ζπκκεηνρήο φηη 

απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο απηήο θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ  
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Κ.Α.Π. ή άιισλ ζρεηηθψλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνθήξπμε ησλ αγψλσλ θαη ηε δήισζε 

ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη κε ην πξφγξακκα αγψλσλ θαη ηα γήπεδα ηέιεζεο απηψλ. ε 

πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν ή ζσκαηεία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο απφ ηα πεξηιακβαλφκελα ζηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη νκίινπο ΓΔΝ δειψζεη έγθαηξα ζπκκεηνρή ή εθφζνλ πεξηιεθζνχλ 

θαη λέα ζσκαηεία πνπ ζα αλαγλσξηζηνχλ ή παιαηά πνπ ζα επαλέιζνπλ ζε δξαζηεξηφηεηα, 

ηφηε ε Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηθέξεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο 

θαηεγνξίεο φπνπ απηά αγσλίδνληαη. 

 

- Όια ηα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα-θχπειιν ηεο Έλσζήο καο  γηα λα έρνπλ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα πξσηαζιήκαηα ζα πξέπεη λα εμνθιήζνπλ σο ζπλδξνκή ελεξγνχ 

κέινπο ην πνζφ ησλ 150,00€ κέρξη 20.08.2021. 

-  Δπίζεο ηα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζε Γπλαηθεία πξσηαζιήκαηα θαη ζηα Δζληθά- 

     Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ σο ζπλδξνκή ελεξγνχ κέινπο 

ην πνζφ ησλ 150,00 επξψ κέρξη 20.08.2021.    

- σκαηείν πνπ δελ ζα ζπκκεηέρεη ζηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα αλδξψλ πνπ δηνξγαλψλεη ε 

Δ.Π.. Γξάκαο 2021-2022 θαη  δειψζεη ζπκκεηνρή κφλν ζηα παηδηθά πξσηαζιήκαηα 

πεξηφδνπ 2021 – 2022 ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη  ηε ζπλδξνκή ελεξγνχ κέινπο ην πνζφ ησλ 

150,00€. 

- ΚΑΣ΄ΔΞΑΗΡΔΖ  ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2021-2022 Ζ ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

  ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ 

  ΑΝΓΡΩΝ ΚΑΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΔΗΝΑΗ ΓΩΡΔΑΝ, ΓΖΛΑΓΖ ΥΩΡΗ ΣΖΝ ΚΑΣΑΒΟΛΖ 

  ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΤ ΠΑΡΑΒΟΛΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΖ. 

  Γηα ηελ Α ΄  Δξαζηηερληθή Καηεγνξία, πεξηφδνπ 2021-2022 είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή 

ζην Κχπειιν ελψ γηα ηα ζσκαηεία ηεο Β ΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο είλαη πξναηξεηηθή  

 

       Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο, φπσο θαη ε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο 

πξνθήξπμεο κε επηθχιαμε, ζπλεπάγνληαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 

7 ηνπ Κ.Α.Π.. 
     

    σκαηείν πνπ αλαηηηνιφγεηα ελψ δειψλεη ζπκκεηνρή ζην Πξσηάζιεκα δελ θαηέξρεηαη λα 

αγσληζζεί δελ δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο θαη ζην πξσηάζιεκα ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ. Ζ Δ.Δ. ηεο Έλσζήο καο αλ θξίλεη δηθαηνινγεκέλε ηε κε ζπκκεηνρή ηνπ δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα ηεο κε ηηκσξίαο ηνπ. 

 

 

β. ηε δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ηα ρξψκαηα ηνπ ζσκαηείνπ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 14 ηνπ Κ.ΑΠ. θαη ζε πεξίπησζε παξαβάζεσο ζα εθαξκνζηνχλ ζε βάξνο ηνπ 

ζσκαηείνπ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Α.Π. ή άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
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   ηελ ίδηα δήισζε πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί θαη ην γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

ζσκαηείν ζε φιε ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 

- Σα ζσκαηεία πξναηξεηηθά κπνξνχλ  λα δειψζνπλ θαη δεχηεξε έδξα σο ελαιιαθηηθή. 

- Δπίζεο ζηελ ίδηα δήισζε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα γλσζηνπνηεζεί ην e-mail ηνπ θάζε 

ζσκαηείνπ ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο φια ηα έγγξαθα 

πνπ ην αθνξνχλ. 

 

 γ.   Μαδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζα θαηαηίζεηαη κέρξη 20.08.2021 ζηε δηνξγαλψηξηα 

Δ.Π.. Γξάκαο  :                                                                                                                        

   1)  ην έληππν πλππνζρεηηθφ Γηαηηεζίαο- Γήισζε ζσκαηείνπ κε επηθπξσκέλν λφκηκα ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζσκαηείνπ γηα θάζε δηνξγάλσζε ζηελ 

νπνία ιακβάλεη κέξνο ην ζσκαηείν,  

  2) Σελ ζπλνιηθή θαηάζηαζε κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ, (νλνκαηεπψλπκν – φλνκα παηξφο  θαη 

ζε πεξίπησζε ζπλσλπκίαο θαη ην φλνκα κεηξφο θαη ε εκεξνκελία  γέλλεζεο θαη εκεξνκελία 

εγγξαθήο).  

  3) Δμνπζηνδφηεζε ζηελ Δ.Π.. Γξάκαο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ ηηο 

Κξαηηθέο αξρέο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζσκαηείνπ γηα ηελ θαηάζεζε αηηήζεσλ γηα 

έθδνζε άδεηαο φισλ ησλ εληφο έδξαο αγψλσλ Πξσηαζιήκαηνο αλδξψλ, Κππέιινπ θαη  

Παηδηθψλ Πξσηαζιεκάησλ γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2021-2022. 
  4) Έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο νκάδαο ή Αξρήο, ζηελ θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ην 

γήπεδν πνπ δειψλεηαη ή ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηε ρξήζε, πνπ λα πηζηνπνηεί φηη ην γήπεδν πνπ  

ζα ρξεζηκνπνηήζεη  έρεη παξαρσξεζεί, γηα ρξήζε γηα αγψλεο πξσηαζιήκαηνο, Κππέιινπ  

παηδηθψλ αγψλσλ, θηιηθψλ , πξνπνλήζεηο ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ πνπ αξρίδεη , ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν Κ.Α.Π. θαη ε πξνθήξπμε ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π.Ο. 

  5. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ απφ ηε ζχλζεζε ηνπ  Γ.. 

ηεο νκάδαο, θαζψο θαη αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ πξαθηηθνχ ηεο Γ.. αξραηξεζηψλ 

απφ ην νπνίν εμειέγε. 

  6) Βεβαίσζε ρνξεγψλ: Σν θάζε ζσκαηείν νθείιεη λα ππνβάιιεη αίηεκα έσο 20.08.2021 

αξρηθά (εθηφο εάλ πξνθχςεη αξγφηεξα λένο ρνξεγφο), γηα ηελ έγθξηζε νπνηνπδήπνηε 

ρνξεγνχ  θαη κφλν αλ ιάβεη ηελ απαξαίηεηε έγθξηζε ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

δηαθήκηζε ζηηο ζηνιέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηνπο. ( Κ.Α.Π.)  

  7) Πξάμε πλαίλεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

παξαγφλησλ-αμησκαηνχρσλ νκάδαο, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο (αθνξά 

κφλν φζνπο δελ έρνπλ θαηαζέζεη).   

  8)   Έγγξαθν απφθαζεο ηνπ ζσκαηείνπ (ζθξαγίδα ππνγξαθή Πξνέδξνπ Γελ. Γξακκαηέα) 

ζηελ νπνία νξίδνληαη ηα πξφζσπα γηα ηελ νπνηαδήπνηε θαηάζεζε ή παξαιαβή εγγξάθσλ θηι. 

πνπ αθνξνχλ ην ζσκαηείν κε ηελ γξακκαηεία ηεο Δ.Π... 

 

   Γελ ζα γίλεηαη δεθηή δήισζε ζπκκεηνρήο ζσκαηείνπ πνπ δελ έρεη εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο 

ηνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηεο θαη ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ ΚΑΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΩ ΣΩΝ ΠΡΑΞΖ ΤΝΑΗΝΔΖ. 
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3.ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ-ΛΖΞΖ ΑΓΩΝΩΝ  
α.   Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ αγψλσλ ηεο πξνθήξπμεο απηήο θαηά θαηεγνξία νξίδεηαη σο 

εμήο: 

Α' ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  ΑΒΒΑΣΟ 16   ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2021 (ΑΠΟΓΔΤΜΑ) 

Β ' ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΤΡΗΑΚΖ  24   ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2021 (ΑΠΟΓΔΤΜΑ)  

 

Ζκεξνκελία ιήμεο φισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ νξίδεηαη ε 30
ε
 Ηνπλίνπ 2022 ή δηαθνξεηηθά κε άιιε 

απφθαζε απφ ηελ Οκνζπνλδία. 

β.  Οη αλσηέξσ εκεξνκελίεο έλαξμεο ησλ πξσηαζιεκάησλ γηα ηερληθνχο ιφγνπο κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζνχλ κε απφθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο. 

γ. Ζ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη ηελ ψξα θαη ηελ εκέξα 

έλαξμεο αγψλα φηαλ επηβάιιεηαη γηα ηερληθνχο ιφγνπο, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή φηαλ ζην 

ίδην γήπεδν δηεμάγεηαη θαη άιινο αγψλαο. Δπίζεο θαη φηαλ ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα 

δηεμάγνληαη ζην Ννκφ καο ζεκαληηθνί Δζληθνί ή Παλειιήληαο εκβέιεηαο αζιεηηθνί αγψλεο. 

 

4. ΓΖΠΔΓΑ ΣΔΛΔΖ ΑΓΩΝΩΝ 
  Σν γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηέιεζε ησλ αγψλσλ ησλ αλσηέξσ 

πξσηαζιεκάησλ ζα είλαη απηφ πνπ δήισζαλ ηα ζσκαηεία σο θχξηα έδξα,  γηα ηελ ειεχζεξε 

ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα πξνζθνκίζνπλ φια ηα ζσκαηεία ζρεηηθφ έγγξαθν απφ ηνλ αξκφδην θνξέα (Γήκν 

ή ην θνξέα ζηνλ νπνίν απηά αλήθνπλ) κε ηελ άδεηα θαηαιιειφηεηαο ή παξάηαζε απηήο 

ππνρξεσηηθά . Γηα ηα ζσκαηεία πνπ δε δήισζαλ ηα γήπεδα ησλ αγψλσλ ηνπο, απηά ζα 

νξίδνληαη απφ ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. κε ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αγψλσλ 

μερσξηζηά γηα θάζε αγσληζηηθή ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 

         Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο φια ηα ζσκαηεία πξναηξεηηθά κπνξνχλ λα 

δειψζνπλ θαη δεχηεξν γήπεδν σο ελαιιαθηηθή έδξα . Γηα ηελ αιιαγή ηεο θχξηαο έδξαο ζα 

πξέπεη  λα θαηαζέηνπλ έγγξαθν αίηεκα  γηα λα εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Δ. ηεο Έλσζεο, ζην νπνίν 

ζα αλαθέξνπλ ηνπο ιφγνπο ηνπ αηηήκαηνο αιιαγήο έδξαο.  Δθφζνλ θξίλεη ε Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. 

Γξάκαο κπνξεί λα δεηήζεη θαη ηελ έγγξαθε  ζπλαίλεζε ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ.   

Οκάδα αλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ Πξσηαζιήκαηνο, απφ ελδερφκελε 
αδπλακία πνπ ζα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο αθαηαιιειφηεηαο ή 
αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ ή αλσηέξαο βίαο δελ κπνξεί λα 
αγσληζηεί ζηελ ΚΤΡΗΑ έδξα, ε αθαηαιιειφηεηα ζα δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ 
δηνξγαλψηξηα Δ.Π..ΓΡΑΜΑ θαη ηφηε ν αγψλαο ζα νξίδεηαη είηε ζηελ 
ελαιιαθηηθή έδξα εθφζνλ έρεη απηή δεισζεί, είηε ζε γήπεδν πνπ ζα νξίζεη ε 
Δ.Π..ΓΡΑΜΑ. 
ε φια ηα πξσηαζιήκαηα εθφζνλ νη αγψλεο είλαη δηπινί,,έλαο αγψλαο δελ κπνξεί 
λα δηεμαρζεί ζηελ θχξηα έδξα πνπ έρεη δειψζεη ε θηινμελνχκελε νκάδα πιελ ηεο 
πεξίπησζεο δήισζεο ίδηαο-θνηλήο θχξηαο έδξαο. 

Όινη νη αγψλεο (επίζεκνη θαη θηιηθνί),  ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζε γήπεδα κε ρφξην θπζηθφ ή 

πιαζηηθφ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα νξίδεη  ν Κ.Α.Π/Δ.Π.Ο.   

 

5. ΓΗΑΘΔΖ ΓΖΠΔΓΟΤ 
  Σα γεπεδνχρα ζσκαηεία νθείινπλ λα ζέηνπλ ηα γήπεδα ηνπο ζηε δηάζεζε ηεο 

δηνξγαλψηξηαο Δ.Π..Γ. απφ 12 ην κεζεκέξη κέρξη ηηο 8 κκ γηα ηνπο απνγεπκαηηλνχο αγψλεο  
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θαη απφ 9 πκ κέρξη 2 κκ γηα ηνπο πξσηλνχο. Ζ Δ.Π.. Γξάκαο ζα ρξεζηκνπνηεί ηα γήπεδα 

θαηά απφιπηε θξίζε ηεο. 

Απαγνξεχεηαη θάζε αλάκημε ηξίηνπ ζην παξαπάλσ έξγν ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ην ζσκαηείν 

αξλεζεί λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηεο Δ.Π.. Γξάκαο ην γήπεδν φπνπ αγσλίδεηαη θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

επφκελεο παξαγξάθνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Α.Π.  ηφηε ζα επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ νη θπξψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ Κ.Α.Π.. ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηηθνχ άξζξνπ. 

Ζ δηνξγαλψηξηα ησλ αγψλσλ, γηα ηηο αλάγθεο ζπκβάζεσλ ρνξεγίαο πνπ ππνγξάθεη, 

δηθαηνχηαη ερεηηθνχ θαη νπηηθνχ δηαθεκηζηηθνχ ρξφλνπ 4 ελ ζπλφισ ιεπηψλ πξν θαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ εκηρξφλνπ ηνπ αγψλα. Γηθαηνχηαη επίζεο ρξήζεο 3 δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ 

ζηα γήπεδα ηέιεζεο ησλ αγψλσλ. 

 

5. ΑΝΣΗΚΑΝΟΝΗΚΟ ΓΖΠΔΓΟ 

Γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο δηεμαγσγήο ή φρη ελφο αγψλα, ιφγσ αληηθαλνληθφηεηαο 

ηνπ γεπέδνπ, κφλνο αξκφδηνο λα απνθαζίζεη είλαη ν δηαηηεηήο, ν νπνίνο ζην 

Φχιιν Αγψλα έρεη ππνρξέσζε λα αλαγξάθεη θάζε ζρεηηθή παξαηήξεζή ηνπ. 

 Ζ θηινμελνχκελε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηππψλεη αληηξξήζεηο  ή ζρεηηθή 

έλζηαζε θαηά ην άξζξν 23 παξ.1
α
 ηνπ ΚΑΠ, κε θαηάζεζε εγγξάθνπ ζηνλ δηαηηεηή, 

ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ αξρεγφ-πνδνζθαηξηζηή ηεο νκάδαο, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζην 

Φ.Α., πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Δπίζεο ε γεπεδνχρνο νκάδα έρεη δηθαίσκα λα 

δηαηππψλεη αληηξξήζεηο, αλ ν δηαηηεηήο ζεσξήζεη ην γήπεδν αληηθαλνληθφ,  

θαηαζέηνληαο ζρεηηθφ έγγξαθν κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο ε αξκφδηα Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα 

ηελ ηχρε απηήο θαη ηνπ αγψλα θαηά ηα άξζξα 23 θαη 24 ηνπ ΚΑΠ. 

ε εμαηξεηηθέο  πάλησο πεξηπηψζεηο, ν δηαηηεηήο  δχλαηαη λα θαζπζηεξεί θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα ην πνιχ έσο ηξηάληα [30 ]ιεπηά, εθφζνλ πηζαλνινγεί φηη εληφο 

ηνπ ελ ιφγσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί ην πξφβιεκα ηεο 

αληηθαλνληθφηεηαο ηνπ γεπέδνπ 

 

7. ΓΖΠΔΓΟ ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΟ 
 

1. Ο αγσληζηηθφο ρψξνο ελφο γεπέδνπ επηηξέπεηαη λα ραξαθηεξηζηεί αθαηάιιεινο     

πξηλ ή κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα επεηδή είλαη δπλαηφ λα  δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα 

ηνπο αγσληδφκελνπο πνδνζθαηξηζηέο ή ππάξρεη πξαγκαηηθή αδπλακία λα δηεμαρζεί νκαιφ 

ν αγψλαο, ελδεηθηηθά  ζε πεξηπηψζεηο φηαλ: 

α. εμ αηηίαο ηεο βξνρήο  ν αγσληζηηθφο ρψξνο έρεη γίλεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

ιαζπψδεο ή ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ έρεη πιεκκπξίζεη απφ λεξά, 

β. εμ αηηίαο ρηνλφπησζεο ε πεξηθέξεηα ηεο κπάιαο κεγαιψλεη ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε 

λα  γίλεηαη αληηθαλνληθή ή ην ρηφλη παγψλεη θαη δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ 

ησλ πνδνζθαηξηζηψλ. 

γ. πλένπλ ζπειιψδεηο άλεκνη κε απνηέιεζκα ηνλ επεξεαζκφ θαηεχζπλζεο ηεο 

κπάιαο ή ηνπ θηλδχλνπ απνθφιιεζεο πηλαθίδσλ θιπ. 
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2. Απφ ην άλνηγκα [έλαξμε ζχληαμεο]ηνπ Φχιινπ Αγψλα θαη έπεηηα γηα ηε 

δπλαηφηεηα ηεο δηεμαγσγήο ή ηεο ζπλέρηζεο ελφο αγψλα απφ ηελ άπνςε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ή φρη ελφο γεπέδνπ, κφλνο αξκφδηνο λα απνθαζίζεη είλαη ν 

δηαηηεηήο, νη δε νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνληαη 

ζε  νπνηαδήπνηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ρσξίο λα έρνπλ  ην δηθαίσκα λα 

ππνβάιινπλ έλζηαζε. 

3. Ζ δηνξγαλψηξηα Δ.Π..ΓΡΑΜΑ επηηξέπεηαη λα αλαβάιιεη έλα αγψλα ιφγσ 

αθαηαιιειφηεηαο γεπέδνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ.6 ηνπ ΚΑΠ ή ζχκθσλα 

κε άιιεο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηνχ. 

 

Γηα ην αλ ζα δηεμαρζεί έλαο αγψλαο κφλνο αξκφδηνο γηα λα θξίλεη αλ είλαη θαηάιιειν ην 

γήπεδν, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ, ή αλ ζα ζπλερηζζεί είλαη ν δηαηηεηήο. Οη νκάδεο πνπ 

αγσλίδνληαη πξέπεη λα ππαθνχνπλ ζε θάζε απφθαζε ρσξίο λα έρνπλ δηθαίσκα έλζηαζεο γη' απηφ. 
ε εμαηξεηηθέο, φκσο, πεξηπηψζεηο, επηηξέπεηαη ε αλαβνιή ηνπ ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνπλ ηα άξζξα 10 , 21 ηνπ Κ.Α.Π.. 

 

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΓΩΝΩΝ (Ηζρχνπλ 
φζα θαζνξίδνπλ ηα άξζξα 11 & 22 ηνπ Κ.Α.Π.) θαη εηδηθφηεξα  

α    Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα ηεο θιήξσζεο πνπ ζα γίλεη 

παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ. Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ ζα θνηλνπνηεζεί ζηα 

ελδηαθεξφκελα ζσκαηεία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ. 

β.    Ζ ψξα έλαξμεο ησλ αγψλσλ ζα θαζνξίδεηαη πάληνηε απφ ηελ Έλσζε θαη ζα αλαγξάθεηαη 

πάλσ ζην Φ.Α.. Οη δηαηηεηέο ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ηεο ψξαο έλαξμεο ησλ αγψλσλ 

θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο, ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ηα αίηηα ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο πάλσ                                                                      

ζην Φ.Α.. Αιιαγή ηεο ψξαο ή ηνπ γεπέδνπ κπνξεί λα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ Κ. Α.Π. θαη κε 

απφθαζε ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο. 

γ. Ζ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ζηελ θάζε ησλ πξσηαζιεκάησλ (εθηφο δειαδή ησλ 

θαηαηαθηήξησλ αγψλσλ) νξίδεηαη ζε 90' απφ δχν (2) εκίρξνλα ησλ 45' ην θαζέλα, γηα φινπο 

ηνπο αγψλεο. 

δ. σκαηεία  πνπ επηζπκνχλ λ ΄ αιιάμνπλ ηελ εκεξνκελία ή ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα ηνπο 

ιφγσ εληφο έδξαο αγψλα ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα ζσκαηείνπ πνπ αγσλίδεηαη ζε αλψηεξεο 
Καηεγνξίεο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Δ.Π.Ο. ή απφ Δπαγγεικαηηθέο Δλψζεηο κπνξνχλ λα 

θαηαζέζνπλ αίηεζε πνπ ζα δειψλνπλ ην αίηεκά ηνπο γηα αιιαγή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε 

ΣΔΣΑΡΣΖ ηνπ εληφο έδξαο αγψλα  θαη απηή  λα γίλεηαη δεθηή απφ ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. 

Γξάκαο εθφζνλ ππάξρεη θαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ. 

ε. ε πεξίπησζε αλαβνιήο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ αγσληζηηθψλ ησλ πξσηαζιεκάησλ, νη 

    αγψλεο ζα ζπλερίδνληαη απφ ηελ αγσληζηηθή πνπ ζηακάηεζε. 

 

9. ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΗ ΑΓΩΝΔ 
       Αγψλαο πνπ αλαβάιιεηαη ή δηαθφπηεηαη εμαηηίαο θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζα δηεμάγεηαη ζχκθσλα 

κε φζα νξίδεη ν Κ..Α.Π./Δ.Π.Ο. ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί, ππνρξεσηηθά κέζα ζηε λφκηκε 

πξνζεζκία απφ ηελ αλαβνιή ή δηαθνπή, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Έλσζεο. 
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10. ΠΑΡΟΤΗΑ ΟΜΑΓΩΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΗΊΊΚΟΤ ΥΩΡΟΤ 
Καζεκία απφ ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζέξρεηαη ζην γήπεδν 

ηνπ αγψλα έγθαηξα πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε έλαξμε ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ 

δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, ψζηε λα είλαη έηνηκε λα αγσληζηεί πέληε ηνπιάρηζηνλ 

ιεπηά πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα. 

Ωο πξνζέιεπζε ηεο νκάδαο ζεσξείηαη κφλν ε παξνπζία ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο κέζα ζην 

γήπεδν θαη ε παξάδνζε ησλ δειηίσλ αζιεηηθήο ηδηφηεηαο θαη ησλ Καξηψλ Τγείαο  ησλ πνδνζθαηξηζηψλ 

ζην δηαηηεηή. 

 

11..ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΚΑΘΟΓΟΤ Ζ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

1.Οκάδα πνπ δελ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζε αγψλα νπνηνπδήπνηε πξσηαζιήκαηνο πξέπεη 

λα εηδνπνηήζεη αηηηνινγεκέλα κε έγγξαθφ ηεο ηε δηνξγαλψηξηα, πξηλ απφ ηέζζεξηο (4), 

ηνπιάρηζηνλ, εκέξεο, εθηφο αλ εηδνπνηήζεθε, γηα ηελ ππνρξέσζή ηεο λα αγσληζηεί, ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ νθηψ (8) εκεξψλ, νπφηε ε εηδνπνίεζε απηή πξέπεη λα 

γίλεη πξηλ απφ ηξεηο (3), ηνπιάρηζηνλ, εκέξεο. 

 2. Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ή παξαηηεζεί απφ αγψλα ή αγψλεο ή 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κε ιηγφηεξνπο ηνπ ειάρηζηνπ επηηξεπνκέλνπ νξίνπ 

(ιηγφηεξνπο απφ ελλέα) πνδνζθαηξηζηέο γηα ηελ έλαξμή ηνπ, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο, εθηφο απφ ηελ θαηαβνιή θάζε ζρεηηθήο δαπάλεο, ηηκσξείηαη κε απψιεηα 

ηνπ αγψλα κε ηέξκαηα 0-3 θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ πελήληα (50) έσο πεληαθφζηα 

(500) επξψ γηα θάζε αγψλα ζηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα. Οη αλσηέξσ πνηλέο επηβάιινληαη 

γηα θάζε αγψλα πνπ ε νκάδα δελ παξνπζηάδεηαη θαλνληθά, παξαηηείηαη ή δειψλεη 

απνρψξεζε απφ ην πξσηάζιεκα θαη κέρξη ηξεηο (3) αγψλεο ζε θάζε πξσηάζιεκα. Οη 

αγψλεο πνπ δελ δηεμάγνληαη ιφγσ παξαίηεζεο ή κε θαζφδνπ κίαο νκάδνο, 

πξνζκεηξνχληαη θαλνληθά γηα ηελ έθηηζε ησλ πνηλψλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ησλ 

αμησκαηνχρσλ ηεο αληηπάινπ νκάδνο, φπσο θαη ηεο ίδηαο ηεο αληηπάινπ (π.ρ. πνηλή 

θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ).  

3. Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ή παξαηηεζεί απφ ηξεηο (3) αγψλεο ηεο ίδηαο 

δηνξγάλσζεο, απνβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο δηνξγαλψηξηαο  

θαη ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία. Απφ ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο 

απαιιάζζεηαη ε νκάδα πνπ δειψλεη αδπλακία ζπκκεηνρήο ζε αγψλα, εθ’ φζνλ απηή 

νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία. Ωο αλψηεξε βία λνείηαη, ελδεηθηηθά, ε δηαθνπή ησλ 

ζπγθνηλσληψλ (ζηδεξνδξνκηθή, αθηνπιντθή, αεξνπνξηθή θ.ιπ.) απφ νπνηαδήπνηε αηηία, 

απφ ηελ νπνία είλαη αδχλαηε ε έγθαηξε πξνζέιεπζε ζην γήπεδν ηεο νκάδαο. 

 4. Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ζε αγψλα play off – play out ηηκσξείηαη κε 

ηηο πνηλέο ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο θαη κε αθαίξεζε πέληε (5) βαζκψλ απφ ην 

πξσηάζιεκα ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο ζην νπνίν ζα ζπκκεηάζρεη.  

5. Οκάδα πνπ δελ δειψλεη εγθαίξσο ηελ αδπλακία ζπκκεηνρήο ηεο ζηνλ αγψλα, εηο 

ηξφπνλ ψζηε λα κεηαθηλεζεί αζθφπσο ε αληίπαιε νκάδα θαη νη δηαηηεηέο ηνπ αγψλα, 

ηηκσξείηαη, εθηφο ησλ ινηπψλ πνηλψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ πεληαθφζηα (500,00) 

έσο πέληε ρηιηάδεο (5.000,00) Δπξψ. 
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12.  ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ   
 
α. ΣΑ ΩΜΑΣΔΗΑ ΣΖ Α ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2021-2022 ΔΗΝΑΗ 
ΤΠΟΥΡΔΩΜΔΝΑ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΔ 
ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΓΤΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΔ ΓΔΝΝΖΘΔΝΣΔ ΣΟ 2003 ΚΑΗ 
ΝΔΟΣΔΡΟΗ ΣΖΝ ΑΡΥΗΚΖ ΔΝΓΔΚΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΔΝΑ ΑΠΟ 
ΑΤΣΟΤ ΝΑ ΑΓΩΝΗΕΔΣΑΗ ΚΑΘΟΛΖ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ. 
 ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο ζπκκεηνρήο πνδνζθαηξηζηή ν αγψλαο δηεμάγεηαη 

θαλνληθά αιιά κπνξεί λα ππνβιεζεί έλζηαζε – θαηαγγειία ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Α.Π./Δ.Π.Ο.  

 

β. .- ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2021-2022, θαη’ εμαίξεζε επηηξέπνληαη 
κέρξη πέληε (5) αιιαγέο, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηξεηο (3) 
δηαθνπέο, θαη δήισζε 20αδαο, αληί 18αδαο, κε ελλέα (9) αλαπιεξσκαηηθνχο 
παίθηεο ζηνλ πάγθν. 
      -   ε πεξίπησζε πνπ αγψλαο νδεγεζεί ζηελ παξάηαζε, νη νκάδεο ζα έρνπλ 

δηθαίσκα κίαο επηπιένλ αιιαγήο πνδνζθαηξηζηή (έθηεο), πέξαλ ησλ πέληε (5) αιιαγψλ, 

πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Κάζε νκάδα ζα κπνξεί λα θάλεη ρξήζε 

κηα πξφζζεηεο αιιαγήο θαη ζα έρεη πξφζζεηε επθαηξία γηα αιιαγή αλεμάξηεηα απφ ην 

εάλ έρεη θάλεη ρξήζε ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ αξηζκνχ αιιαγψλ.  

       -    Θα κπνξεί, επηπξφζζεηα, λα πξνβεί ζε αιιαγέο θαηά ην δηάζηεκα πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο παξάηαζεο θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ εκηρξφλνπ ηεο παξάηαζεο. Δθφζνλ κία 

νκάδα δελ θάλεη ρξήζε ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ αιιαγψλ ή επθαηξηψλ γηα αιιαγή, 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ αιιαγψλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο. Δθφζνλ θαη νη δχν νκάδεο πξνβνχλ ζε αιιαγή ηαπηφρξνλα, 

απηή ζα ππνινγίδεηαη σο κία ρξεζηκνπνηνχκελε επθαηξία γηα αιιαγή γηα θάζε νκάδα.  

Ζ παξνχζα παξάβαζε γηα ηηο δηαθνπέο επηθέξεη ηηκσξία ηνπ δηαηηεηή. 

  

 

  γ. Καηά ηε δηάξθεηα κίαο ρξνληθήο πεξηφδνπ, απφ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ έσο ηελ 30

ε
 Ηνπλίνπ 

ηνπ επφκελνπ έηνπο, νη  πνδνζθαηξηζηέο δχλαηαη λα αγσληζηνχλ, ζε επίζεκνπο αγψλεο, 

κφλν γηα δχν ζσκαηεία (αλεμαξηήησο  ηεο Οκνζπνλδίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ ). Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, νη  πνδνζθαηξηζηέο δχλαληαη λα εγγξάθνληαη – 

κεηεγγξάθνληαη ζε ηξία (3), ην αλψηαην, εξαζηηερληθά ζσκαηεία, αιιά λα  αγσλίδνληαη 

κφλν γηα  ινγαξηαζκφ δχν.  

Ζ ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπο ζε αγψλεο ηνπ ηξίηνπ ζσκαηείνπ ζπληζηά αληηθαλνληθή 

ζπκκεηνρή θαη δίδεη ην δηθαίσκα ππνβνιήο  ελζηάζεσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ 

παξφληνο .  

    

δ. Σα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο πξνθήξπμεο απηήο έρνπλ ππνρξέσζε λα 

θαηαξηίδνπλ ηηο νκάδεο ζηνπο αγψλεο, ΜΟΝΟ κε πνδνζθαηξηζηέο πνπ είλαη γξακκέλνη ζην κεηξψν 

εξαζηηερλψλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο Δ.Π.Ο., αλήθνπλ ζηε δχλακε ηνπο θαη πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ Κ.Α.Π. 
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Απαγνξεχεηαη ζε νκάδα λα ρξεζηκνπνηήζεη ζε θηιηθφ αγψλα ηεο κε νκάδα ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο, πνδνζθαηξηζηή πνπ αλήθεη ζηε δχλακε άιιεο Διιεληθήο νκάδαο, ρσξίο ηελ έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηεο ηειεπηαίαο, ε νπνία πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ δηνξγαλψηξηα, νπσζδήπνηε πξηλ απφ 

ηελ ηέιεζε ηνπ αγψλα απηνχ. 

Απαγνξεχεηαη ζε πνδνζθαηξηζηή λα αγσληζηεί εληφο εηθνζηηεηξαψξνπ ζε δχν αγψλεο ηεο 

νκάδαο πνπ αλήθεη (ή άιισλ νκάδσλ π.ρ. Δζληθήο νκάδαο). Ο ππνινγηζκφο ηνπ 

εηθνζηηεηξαψξνπ αξρίδεη απφ ην ηειεπηαίν ιεπηφ ζπκκεηνρήο ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζηνλ 

πξψην αγψλα θαη πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δεπηέξνπ αγψλα. 

Παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη ηηκσξείηαη κε 

απψιεηα ηνπ δεχηεξνπ αγψλα θαη ηηο ινηπέο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 

ε.   Οη πνδνζθαηξηζηέο ησλ νκάδσλ πνπ αξρίδνπλ ην παηρλίδη ηνπ αγψλα πξέπεη λα θέξνπλ 

ζηηο θαλέιεο ηνπο αξηζκνχο απφ 1 κέρξη 11. 

Κάζε πνδνζθαηξηζηήο πνπ αγσλίδεηαη ζα έρεη ηνλ ίδην αξηζκφ απφ ηελ αξρή κέρξη ηε 

ιήμε ηνπ αγψλα, ζχκθσλα κε ην Φ.Α., ελψ νη αλαπιεξσκαηηθνί ζα έρνπλ αξηζκνχο απφ 12 

κέρξη 20. 

Οη αξρεγνί ησλ νκάδσλ πξέπεη λα έρνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα εηδηθφ 

δηαθξηηηθφ ζήκα ηεο ηδηφηεηαο ηνπο (πεξηβξαρηφλην). 
Ο έιεγρνο αλήθεη ζηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα απαγνξεχεη ηε 

ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηψλ γηα φιεο ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο απαγφξεπζεο ζπκκεηνρήο. 

 δ.  Απαγνξεχεηαη επίζεο λ ΄ αλαγξάθνληαη ζηηο ζηνιέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ραξαθηήξεο ή 

δηαθξηηηθνί ηίηινη ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Α.Π.. 

  ε.Ωο ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ 14 εηψλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ γηα λα απνθηήζνπλ ην 

δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε αλδξηθέο νκάδεο λνείηαη ε εκεξνινγηαθή ζπκπιήξσζε ησλ 14 

εηψλ (απφ ηελ εκέξα ησλ γελεζιίσλ ησλ 14 εηψλ θαη κεηά) (άξζξν 19 ηνπ ΚΑΠ). 

Ο έιεγρνο αλήθεη ζηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα απαγνξεχεη ηε 

ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηψλ γηα φιεο ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο απαγφξεπζεο ζπκκεηνρήο. 

Απαγνξεχεηαη ζην Φ.Α. λα ζπκπιεξψλνληαη αλαπιεξσκαηηθνί πνδνζθαηξηζηέο κεηά ηελ 

έλαξμε ηνπ αγψλα. Παξάβαζε ησλ αλσηέξσ ζεσξείηαη αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη ε ζρεηηθή 

έλζηαζε κπνξεί λα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Κ.Α.Π.. 

Απαγνξεχεηαη ε αληηθαηάζηαζε πνδνζθαηξηζηή πνπ έρεη απνβιεζεί απφ ην δηαηηεηή.  

 

13. ΓΔΛΣΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΗΓΗΟΣΖΣΑ -  ΚΑΡΣΑ  ΤΓΔΗΑ – ΓΔΛΣΗΟ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ – ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΡΑΞΖ ΤΝΑΗΝΔΖ 

ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

Απφ ηελ 01-07-2021 φια ηα Γειηία Αζιεηηθήο Ηδηφηεηαο [ Γ.Α.Η.],ζα είλαη 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε ειάρηζηε δηάξθεηα ην έλα [1] έηνο θαη κέγηζηε ηα πέληε [5] 
έηε. 
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Καη΄ εμαίξεζε, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε πξψηε εγγξαθή αλειίθσλ 
πνδνζθαηξηζηψλ, ζα δχλαηαη λα είλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε δηάξθεηα απφ έλα[1] 
έσο επηά[7] έηε.  

ε θάζε πεξίπησζε ε ιήμε ηζρχνο ηνπ Γ.Α.Η. είλαη ε ιήμε εθάζηεο αγσληζηηθήο 
πεξηφδνπ. 

Όια ηα ζσκαηεία ππνρξενχληαη ζε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ Γ.Α.Η. κε ην δειηίν 
λένπ ηχπνπ [ επαλέθδνζε-αληηθαηάζηαζε ]  γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ αλήθνπλ 
ήδε ζηε δχλακή ηνπο, ην αξγφηεξν έσο ηελ 30-06-2022. 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2021-2022 ΟΗ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΤΝ 
ΝΑ ΑΓΩΝΗΕΟΝΣΑΗ ΠΡΔΠΔΗ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΝΑ ΔΠΑΝΔΚΓΟΟΤΝ ΣΟ 

ΓΔΛΣΗΟ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΔΦΟΟΝ ΤΝΔΥΗΟΤΝ ΝΑ 
ΑΓΩΝΗΕΟΝΣΑΗ ΣΖΝ  ΗΓΗΑ ΟΜΑΓΑ.  

Ζ δηάξθεηα φισλ ησλ πθηζηάκελσλ δειηίσλ πνπ ζα 
αληηθαηαζηαζνχλ/επαλεθδνζνχλ θαη δελ είλαη ήδε ραξαθηεξηζκέλα σο δειηία 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ παξειζφλησλ εηψλ, ζα έρνπλ ππνρξεσηηθά εκεξνκελία ιήμεο  
ηελ 30-06-2024. 

Απφ ηελ 01-07-2024 θαη έπεηηα ε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ Γ.Α.Η., δχλαηαη λα 
ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ κεξψλ ειεχζεξα, εληφο ησλ αλαθεξζέλησλ ρξνληθψλ 
νξίσλ. 

Πνδνζθαηξηζηέο ησλ νπνίσλ ηα Γ.Α.Η. παιαηνχ ηχπνπ δελ αληηθαηαζηαζνχλ, 
παξακέλνπλ ζηε δχλακε ηνπ ζσκαηείνπ έσο ηελ 30-06-2024,δελ ζα έρνπλ 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε επίζεκνπο  

αγψλεο θαη ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπο ζα ζεσξείηαη αληηθαλνληθή κεηά ηελ ππνβνιή 
ζρεηηθήο έλζηαζεο [ άξζξν 23 ΚΑΠ ]. 

 
Α.    Οη νκάδεο ζηνπο θηιηθνχο θαη επίζεκνπο αγψλεο ππνρξενχληαη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη λα 

παξαδίδνπλ ζην δηαηηεηή : 

 

1. Σν Γειηίν Αζιεηηθήο Ηδηφηεηαο ηνπ πνδνζθαηξηζηή  

 

2. Κάξηα πγείαο Αζιεηή  

      Ζ πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ησλ αζιεηψλ θαηαγξάθεηαη ζε θάξηα πγείαο, είλαη   

      ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνπνλήζεηο  

      θαη αγψλεο. 

 Ζ Κάξηα Τγείαο Αζιεηή ζπληζηά απηνηειέο έγγξαθν θαη δελ ζπλδέεηαη κε ην   

 Γειηίν Αζιεηηθήο Ηδηφηεηαο. Απνηειεί πξνζσπηθφ έγγξαθν ηνπ αζιεηή θαη 

 βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ. 

 Πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα, σο βαζηθή πξνυπφζεζε   

ζπκκεηνρήο ζηνλ αγψλα. 

 ηελ Κάξηα Τγείαο Αζιεηή πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη ζηνηρεία : 

 Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία 

 Φσηνγξαθία (ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ γηαηξφ) 
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 Αξηζκφο Γειηίνπ Αζιεηηθήο Ηδηφηεηαο 

 Όλνκα, επίζεην, παηξψλπκν αζιεηή 

 Έηνο γέλλεζεο 

 Α.Μ.Κ.Α. 

 Ζκεξνινγηαθή ζεψξεζε κε βεβαίσζε - ππνγξαθή ηαηξνχ γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ζπκκεηνρήο ζην άζιεκα (πξνεηνηκαζία θαη αγψλεο) θαη φηη έρεη  ππνβιεζεί ζηηο 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζχκθσλα κε ην Νφκν. 

 Ζ Κάξηα Τγείαο Αζιεηή έρεη ηζρχ έλα (1) έηνο απφ ηε ζεψξεζή ηεο. 

Δθδίδεηαη κφλν θαηφπηλ ησλ εμήο ππνρξεσηηθψλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ : Κιηληθή 

εμέηαζε, Αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα. 

 

Ζ Κάξηα Τγείαο Αζιεηή ζεσξείηαη απφ ηαηξνχο κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, Ννκαξρηαθψλ, Πεξηθεξεηαθψλ ή Παλεπηζηεκηαθψλ  

Ννζνθνκείσλ, πγεηνλνκηθψλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ή απφ ηαηξνχο έρνληεο νπνηαδήπνηε 

ζρέζε κε ην Γεκφζην ή κε Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο θαη απφ ηαηξνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

θαηέρνληεο ηελ θαξδηνινγηθή εηδηθφηεηα. 

Θεσξείηαη θαη απφ ηαηξνχο ινηπψλ εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

κεηεθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία δηνξγαλψλεη ην Δ.Κ.Α.Δ.,  ζε ζέκαηα πξν 

αγσληζηηθνχ ειέγρνπ ησλ αζιεηψλ.  

 

Ο δηαηηεηήο πνπ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ρσξίο ηελ χπαξμε Γειηίνπ 

Αζιεηηθήο Ηδηφηεηαο ΚΑΗ Κάξηαο Τγείαο Αζιεηή, ζα ηηκσξείηαη πεηζαξρηθά. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη  νκάδα ρξεζηκνπνίεζε ζε αγψλα 

πιαζηά/αληηθαλνληθά Γ.Δ.Η. ή πιαζηέο/αληηθαλνληθέο Κάξηεο Τγείαο γηα ηνπο 

πνδνζθαηξηζηέο, ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε 5 βαζκψλ θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν έσο 

2000 επξψ φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ ΚΑΠ ηεο ΔΠΟ. 

    

3. Γειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή θαη βνεζνχ πξνπνλεηή, πξνπνλεηή   

ηεξκαηνθπιάθσλ, πξνπνλεηή θπζηθήο θαηάζηαζεο/γπκλαζηήο (φηαλ ππάξρεη θαη  

δειψλεηαη). 

                                                  

4. ΚΑΣΑΣΑΖ  ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ  ΜΔ ΠΡΑΞΖ ΤΝΑΗΝΔΖ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

       Ζ Καηάζηαζε παξαγφλησλ πξάμεο ζπλαίλεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (ππάξρεη ζην 

site ηεο Δ.Π..  Γξάκαο (e-p-sdra@otenet.gr / έγγξαθα - ππνδείγκαηα) ζπκπιεξψλεηαη απφ 

ην ζσκαηείν κε ππνρξεσηηθά ζπκπιεξσκέλα φια ηα ζηνηρεία, πξνζθνκίδεηαη ζηε 

δηνξγαλψηξηα  πξσηνθνιιείηαη εθφζνλ πξψηα ειεγρηεί θαη παξαδίδεηαη ζην ζσκαηείν . 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΝΩΖ ΓΔΝ ΓΗΝΔΣΑΗ 

ΓΔΚΣΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΗΑΗΣΖΣΖ.       
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Σν  δειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή εθδίδεηαη  απφ ηελ   Δ.Π..ΓΡΑΜΑ. 

Ο δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεκεηψζεη ζηελ νηθεία ζηήιε ηνπ Φ.Α. ηηο ηπρφλ 

ειιείςεηο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απαγνξεχεηαη επίζεο ε είζνδνο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ησλ δηπισκαηνχρσλ πξνπνλεηψλ  

κε δίπισκα πξνπνλεηή ΔΠΟ/UEFA πνπ δελ θαηέζεζαλ ην δειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή 

 ή ηνπ εθηεινχληνο ρξέε πξνπνλεηή πνπ δελ θαηέζεζε ηελ άδεηα εηζφδνπ πνπ εθδίδεη ε 

Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο. 

                                 

Β.  Οη δηαηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ 

αγψλα, φζα ν Καλνληζκφο (Κ.ΑΠ.  - Καλνληζκφο Γηαηηεζίαο) νξίδεη. 

 

14. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΩΝ 
 

Ζ βαζκνινγία ησλ νκάδσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 20 ηνπ Κ. Α.Π. θαη κε φπνηεο 

άιιεο δηαηάμεηο ηζρχνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, θαζψο θαη ηελ βαζκνιφγεζε πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε.   

                                                                 

15.    ΠΡΟΒΗΒΑΜΟ - ΤΠΟΒΗΒΑΜΟ ΩΜΑΣΔΗΩΝ 
   
    Ζ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο ζα ζαο ελεκεξψζεη έγθαηξα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

εκεξνκελίαο ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο δειαδή 20.08.2021 θαη πξηλ ηελ θιήξσζε ησλ 

πξσηαζιεκάησλ πεξηφδνπ 2021-2022 κε ηελ απνζηνιή ζπκπιεξσκαηηθήο πξνθήξπμεο 

γηα ηνλ πξνβηβαζκφ-ππνβηβαζκφ ησλ νκάδσλ ηεο Α΄ θαη θαη Β΄ θαηεγνξίαο θαη ην  πσο 

ζα δηακνξθσζνχλ νη Καηεγνξίεο Πξσηαζιεκάησλ ηελ πεξίνδν 2022-2023. 

ε θάζε πεξίπησζε ηελ πεξίνδν 2022-2023 ζα δηεμαρζνχλ ηα πξσηαζιήκαηα ηεο           

Α΄ θαηεγνξίαο κε 16 νκάδεο θαη ηεο Β΄ θαηεγνξίαο κε φζεο νκάδεο έρνπλ δηθαίσκα θαη 

δειψζνπλ ζπκκεηνρή.  

   

16. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ - ΓΗΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ 
 
α)  Ο γηαηξφο αγψλα ή ν εθηειψλ ρξέε γηαηξνχ αγψλα – ππεχζπλνο Α ΄ βνεζεηψλ  νξίδεηαη 

απφ ηελ Δ.Π.. Γξάκαο / Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή. 

β.)  Σα γεπεδνχρα ζσκαηεία ζε θάζε αγψλα πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ γηαηξνχ αγψλα 

ή ηνπ εθηειψλ ρξέε γηαηξνχ – ππεχζπλνπ Α ΄ βνεζεηψλ ην απαξαίηεην θαξκαθεπηηθφ πιηθφ , 

(ςαιίδη, ςπθηηθφ, γάδεο θιπ)   γηα ηηο πξψηεο βνήζεηεο, γηιέθν γηα ηνλ  ππεχζπλν Α ΄ 

Βνεζεηψλ ηνπ αγψλα θαη θνξείν γηα κεηαθνξά ηξαπκαηία. Σν θαξκαθεπηηθφ πιηθφ πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ησλ απνδπηεξίσλ.  

Δηδηθφηεξα ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ Κ.Α.Π.. 

 

    ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΓΡΑΜΑ 
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17. ΓΗΑΗΣΖΣΔ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Δπίζεκνη δηαηηεηέο γηα φια ηα πξσηαζιήκαηα, ζεσξνχληαη φζνη ππέβαιαλ ζηελ νηθεία 

Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο Δ.Π.. αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο θαη έγηλε δεθηή, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ χζηεκα Γηαηηεζίαο-Καλνληζκφο Τινπνίεζεο θαη 

Δθαξκνγήο  

Οη δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ ησλ δηνξγαλψζεσλ αξκνδηφηεηαο ηεο Δ.Π..ΓΡΑΜΑ 

ζα νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Κ.Α.Π.  απφ ηελ Δ.Γ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο. 

 
ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ν δηαηηεηήο επηηξέπεη λα εηζέξρνληαη θαη λα παξακέλνπλ ηα εμήο 

πξφζσπα: 

 α) Ο γηαηξφο ηνπ αγψλα (ή ν εθηειψλ ρξέε γηαηξνχ αγψλα ),πνπ νξίδεηαη απφ  

      ηελ Δ.Π..ΓΡΑΜΑ 

 β) Γχν ηξαπκαηηνθνξείο 

 

 Δπίζεο, ν δηαηηεηήο επηηξέπεη, βάζεη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηνπ παξαδίδνπλ νη 

δηαγσληδφκελεο νκάδεο, λα εηζέξρνληαη θαη λα παξακέλνπλ, εθ’ φζνλ ηνπ  

επηδείμνπλ ην δειηίν πηζηνπνίεζεο ή ηελ ηαπηφηεηά ηνπο (αζηπλνκηθή- επαγγεικαηηθή) ή 

πηζηνπνηεηηθφ, κφλν ηα εμήο πξφζσπα: 

 α) Έλαο γηαηξφο γηα θάζε νκάδα. 

 β) Έλαο εθπξφζσπνο ηεο θάζε νκάδαο. 

 γ) Ο θπζηθνζεξαπεπηήο ηεο θάζε νκάδαο. 

 δ) Ο πξνπνλεηήο θάζε νκάδαο θαη ν ηπρφλ βνεζφο ηνπ. 

 ε) Ο πξνπνλεηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηεο νκάδαο. 

 ζη) Ο πξνπνλεηήο ηεξκαηνθπιάθσλ 

 δ) Ο γπκλαζηήο ή αλαιπηήο ηεο νκάδαο 

 

Δπηζεκαίλνληαη εηδηθφηεξα νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην εξαζηηερληθφ πνδφζθαηξν :  
α) Οη δηνξγαλψηξηεο, κε ηελ πξνθήξπμε θάζε πξσηαζιήκαηνο, θαζνξίδνπλ ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαηηεζία ησλ αγψλσλ, ηνλ ηξφπν νξηζκνχ ησλ δηαηηεηψλ, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο 

ηεο δηαηηεζίαο ησλ αγψλσλ θιπ.  

 
β) Ζ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.., ηεξεί, ππνρξεσηηθά, ηνπο πίλαθεο αμηνιφγεζεο ησλ 

δηαηηεηψλ πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ, θαζψο επίζεο θαη ηνπο πίλαθεο πνπ ε ίδηα 

θαηαξηίδεη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ηζρχνληα θάζε θνξά Καλνληζκφ Γηαηηεζίαο. Δάλ δελ 

επαξθνχλ νη αμηνινγεκέλνη δηαηηεηέο αλψηεξεο θαηεγνξίαο λα δηεπζχλνπλ ηνπο αγψλεο  

ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, ε δηεχζπλζε ησλ αγψλσλ ζα γίλεηαη κε δηαηηεηέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα αμηνιφγεζεο ηεο ακέζσο θαηψηεξεο θαηεγνξίαο.  
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γ) Δάλ δελ πξνζέιζεη ν δηαηηεηήο πνπ έρεη νξηζζεί ή εάλ ν δηαηηεηήο, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ 

αγψλα, αζζελήζεη ή ηξαπκαηηζηεί θαη αδπλαηεί λα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα, ρσξίο ππαηηηφηεηα 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ, ησλ παξαγφλησλ ή ησλ θηιάζισλ ηνπο, ηφηε ν αγψλαο ζα 

αξρίζεη ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη ζα ζπλερηζηεί ζηελ δεχηεξε, ελψ θαζήθνληα δηαηηεηή ζα 

αλαιάβεη ν αλαπιεξσηήο ηνπ δηαηηεηή, εθφζνλ είρε νξηζζεί ηέηνηνο, θαη αλ φρη, ηφηε εθείλνο 

απφ ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο ν αμηνινγεκέλνο λα αγσλίδεηαη ζαλ δηαηηεηήο ή βνεζφο ζε 

κεγαιχηεξε θαηεγνξία, ζε ηζφηεηα ν αξραηφηεξνο θαη ζε λέα ηζφηεηα ν πξεζβχηεξνο  

ζε ειηθία.  

δ) Δάλ δελ πξνζέιζεη νχηε ν δηαηηεηήο πνπ έρεη νξηζζεί, νχηε ν  αλαπιεξσηήο ηνπ (αλ έρεη 

νξηζηεί) νχηε νη βνεζνί δηαηηεηψλ, ηφηε ν αγψλαο καηαηψλεηαη ρσξίο επζχλε ησλ νκάδσλ θαη 

επαλανξίδεηαη απφ ηελ δηνξγαλψηξηα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ΚΑΠ. Ζ κε 

πξνζέιεπζε ησλ δηαηηεηψλ ζεσξείηαη δηαηηεηηθφ παξάπησκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ 

Καλνληζκνχ δηαηηεζίαο θαη ζηνπο δηαηηεηέο πνπ δελ πξνήιζαλ αδηθαηνιφγεηα επηβάιιεηαη ε 

πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ζπκκεηνρή ζε αγψλεο πνδνζθαίξνπ κέρξη έμη (6) κήλεο (άξζξν 59 ηνπ  

ηδίνπ Καλνληζκνχ) απφ ην αξκφδην φξγαλν (Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο) ζηελ νπνία ππάγνληαη. Καη ́ 

εμαίξεζε, κφλν ζε αγψλεο ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο ησλ ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη  

εθφζνλ ηνχην ξεηά πξνβιέπεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηεο νηθείαο ΔΠ, νη δχν νκάδεο κπνξνχλ  

λα ππνδείμνπλ έλαλ επίζεκν δηαηηεηή, απφ εθείλνπο πνπ, ηπρφλ, παξεπξίζθνληαη ζην γήπεδν, 

γηα λα δηεπζχλεη ηνλ αγψλα. Αλ είλαη παξαπάλσ απφ έλαο, ηφηε γίλεηαη θιήξσζε. Ζ ίδηα 

δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη γηα ηνλ νξηζκφ βνεζνχ ή βνεζψλ δηαηηεηή. Αλ δελ ππάξρνπλ ν 

αγψλαο καηαηψλεηαη θαη επαλανξίδεηαη. 

ε) ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα, εθ’ φζνλ ππάξρεη κεξηθή ή νιηθή απνρή δηαηηεηψλ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ή εθ’ φζνλ ν αξηζκφο ησλ ελ ελεξγεία δηαηηεηψλ δελ επαξθεί γηα ηελ  

θάιπςε φισλ ησλ αγψλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. δχλαηαη λα δεηήζεη ηνλ 

νξηζκφ δηαηηεηψλ, απφ νπνηαδήπνηε άιιε Δ.Π.., γηα ηελ θάιπςε φισλ ή νξηζκέλνπ αξηζκνχ  

αγψλσλ. ε πεξίπησζε άξλεζεο ησλ Δ.Γ. ησλ άιισλ Δ.Π.. λα νξίζνπλ δηαηηεηέο, ηνλ νξηζκφ 

δηελεξγεί ππνρξεσηηθά ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.Ο. (ΚΔΓ/ΔΠΟ)  

 

δ) ε πεξίπησζε απνρήο δηαηηεηψλ ή νκαδηθψλ ή πνιιαπιψλ αηνκηθψλ θσιπκάησλ απφ 

αγψλεο ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ νη απέρνληεο δηαηηεηέο, ηίζεληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαηηεζίαο ηεο Έλσζεο ή ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ εθηφο νξηζκνχ απφ θάζε αγψλα Δζληθνχ ή Σνπηθνχ  

Πξσηαζιήκαηνο γηα ην ππφινηπν ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαη δελ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ 

απφ ηελ Κ.Δ.Γ./Δ.Π.Ο. γηα ηελ ακέζσο επφκελε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν.  

 

ε) Δάλ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν δελ εμνθιήζεη, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, ην ζχλνιν ηεο 

δαπάλεο δηαηηεζίαο (απνδεκίσζε θαη έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο δηαηηεηή, βνεζψλ θαη 

παξαηεξεηή δηαηηεζίαο θαη παξαηεξεηή αγψλα), ν δηαηηεηήο δελ δηεμάγεη ηνλ αγψλα. Ο 

αγψλαο απηφο θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο αληηπάινπ νκάδαο κε ηέξκαηα 3-0 θαη ε γεπεδνχρνο 

νκάδα ηηκσξείηαη σο αθνινχζσο: κε ρξεκαηηθή πνηλή πεληαθνζίσλ (500€) γηα ηα ηνπηθά 

πξσηαζιήκαηα. Μέρξη ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο δηαηηεζίαο θαη ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ζηελ 

δηνξγαλψηξηα δελ νξίδνληαη νη αγψλεο ηεο νκάδαο απηήο θαη θαηαθπξψλνληαη ππέξ ηεο 

αληηπάινπ νκάδαο.  

 

mailto:e-p-dra@otenet.gr


18 

  

    ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΓΡΑΜΑ 

 Γ. Παπαλδξένπ 36, 66100, Γξάκα, Σει. 25210 36081-47057, Fax 25210 36071 www.epsd.gr  e-mail: e-p-sdra@otenet.gr                                                                       

  

 

ζ)   σκαηείν πνπ επηζπκεί ηελ παξνπζία παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ζε αγψλα ηνπ, πξέπεη λα 

απεπζχλεηαη έγθαηξα, 48 ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, κε αίηεζε ηνπ, ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Π.. Γξάκαο, πνπ είλαη ε κφλε αξκφδηα γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ. 

        Σν ζσκαηείν πνπ αηηείηαη παξαηεξεηή δηαηηεζίαο επηβαξχλεηαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο σο 

εμήο : 

        Αλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε αθηίλα 15 ρικ απφ ηελ πφιε ηεο Γξάκαο κε ην πνζφ ησλ 

10,00€, ελψ φηαλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε αθηίλα κεγαιχηεξε ησλ 15 ρικ απφ ηελ πφιε ηεο 

Γξάκαο ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ππνινγίδνληαη αλά ρικ κε ηελ 

επηζηξνθή πξνο 0,30 ιεπηά αλά ρηιηφκεηξν. 

                    

-ε πεξίπησζε πνπ νη δηαηηεηέο ζηε Γξάκα ή Παλειιήληα απέρνπλ απφ ηνπο αγψλεο 

πξσηαζιήκαηνο θαη Κππέιινπ κεξηθψο ή νιηθψο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θεηηλήο πεξηφδνπ 2021-2022, ζα ηζρχζνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηνλ Κ.Α.Π., θαζψο θαη 

φπνηεο άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηζρχνπλ , ψζηε λα κελ θαζπζηεξήζεη ε έλαξμε ή ε ιήμε ησλ 

πξσηαζιεκάησλ, λα κελ αλαβάιινληαη νη αγψλεο θαη λα κελ ππνβάιινληαη ηα εξαζηηερληθά 

ζσκαηεία ζε επηπιένλ έμνδα..  

- Κακία έλζηαζε ή εμαίξεζε δελ επηηξέπεηαη λα ππνβιεζεί απφ ηηο δηαγσληδφκελεο 

νκάδεο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ δηαηηεηή ή βνεζνχ δηαηηεηή πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίεο. 

 

18. ΠΡΟΠΟΝΖΣΔ ΟΜΑΓΩΝ 
 

Α. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πξφζιεςε δηπισκαηνχρνπ πξνπνλεηή απφ ηα ζσκαηεία πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ Α ΄ Δξαζηηερληθή Καηεγνξία γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2021-2022.  

Δπίζεο αλ δειψλεηαη απφ ηα ζσκαηεία ηεο Α ΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο βνεζφο  

πξνπνλεηή, πξνπνλεηήο ηεξκαηνθπιάθσλ, θπζηθήο θαηάζηαζεο, απηφο ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα είλαη δηπισκαηνχρνο ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Καλνληζκφ 

Πξνπνλεηψλ Πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Π.Ο..  

σκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζηελ Α ΄ Δξαζηηερληθή Καηεγνξία γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 

2021-2022, δελ επηηξέπεηαη λα δειψλνπλ πξνπνλεηή, βνεζφ πξνπνλεηή, ηεξκαηνθπιάθσλ, 

θπζηθήο θαηάζηαζεο σο εθηεινχληνο ρξέε πξνπνλεηή. 

  Σα ζσκαηεία ηεο Β ΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο δελ έρνπλ ππνρξέσζε πξφζιεςεο 

πξνπνλεηή ζχκθσλα κε ηνλ Αζιεηηθφ Νφκν, εθφζνλ φκσο δειψλνπλ πξνπνλεηή, απηφο 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη δηπισκαηνχρνο. 

  Όια ηα ζσκαηεία ηεο Α ΄ Δξαζηηερληθήο θαη Β ΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο θαζψο θαη ηα 

ηκήκαηα ππνδνκήο απηψλ πνπ απαζρνινχλ δηπισκαηνχρν πξνπνλεηή ζηηο νκάδεο ηνπο  
ζα πξέπεη απηνί λα είλαη  επίζεκα δεισκέλνη πξνπνλεηέο, ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα 

Καλνληζκφ Πξνπνλεηψλ Πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Π.Ο., κφλν δε ε δηνξγαλψηξηα ησλ 

πξσηαζιεκάησλ δηα ησλ δηαηηεηψλ αγψλσλ θαη παξαηεξεηψλ ηεο ζα ειέγρεη θάζε θνξά, ηα 

πξφζσπα πνπ δειψλνληαη απφ ηα ζσκαηεία ζην Φ.Α. γηα λα βξίζθνληαη κέζα ζηνλ 

αγσληζηηθφ ρψξν, αλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη Καλνληζκνί.  
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Β..Πξνπνλεηήο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, είλαη θάζε πξφζσπν πνπ έρεη 

ηα απαηηνχκελα απφ ηνλ θαλνληζκφ απηφ πξνζφληα θαη δηθαηνχηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Καλνληζκψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.) ηεο Δ.Π.Ο., λα εηζέξρεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ 

ρψξν θαη λα δίλεη νδεγίεο, απφ ηελ ηερληθή πεξηνρή. Έξγν ηνπ είλαη ε πξνεηνηκαζία, θαη ε 

θαζνδήγεζε ηεο νκάδαο ηνπ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αγσληζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

πνδνζθαηξηζηψλ θάζε νκάδαο. Πξνπνλεηέο κε εηδηθά θαζήθνληα θαη απνζηνιή, επίζεο, 

ζεσξνχληαη θαη φζνη ζπλεξγάηεο ηνπ πξνπνλεηή έρνπλ σο ζηφρν ηελ εθγχκλαζε θαη ηε 

βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ (Πξνπνλεηήο Φπζηθήο 

Καηάζηαζεο), θαη φζνη αζρνινχληαη κε ηελ εηδηθή πξνεηνηκαζία/πξνπφλεζε ησλ 

ηεξκαηνθπιάθσλ (Πξνπνλεηήο Σεξκαηνθπιάθσλ), πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 Πξνπνλεηήο ζε κηα νκάδα ινγίδεηαη έλαο ν νπνίνο θαη εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζηα 

φξηα ηεο Σερληθήο Πεξηνρήο. Όινη νη ππφινηπνη απνηεινχλ ην επηηειείν κηαο νκάδαο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Φχιιν Αγψλα. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξνπζία ζην πάγθν ελφο πξνπνλεηή ηεο θάζε νκάδαο 

απνηειεί ε έθδνζε δειηίνπ πηζηνπνίεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ νηθείν θαλνληζκφ 

πξνπνλεηψλ. Ο δηαηηεηήο ππνρξεσηηθά ειέγρεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη θαηά ηελ 

εθ κέξνπο ηνπ ζπκπιήξσζε ηνπ Φ.Α, ην δειηίν πηζηνπνίεζεο ησλ πξνπνλεηψλ. Σν δειηίν 

πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή εθδίδεηαη κία θνξά ην ρξφλν εθηφο εάλ ν πξνπνλεηήο αιιάμεη 

νκάδα. 

 

        α    -Έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή  

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ (γηα θάζε θαηεγνξία Πξσηαζιήκαηνο 

μερσξηζηά) θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ εθάζηνηε πξσηαζιήκαηνο, ζα πξέπεη λα 

θαηαηίζεληαη ζηελ Δ.Π.Ο. (ζην ηκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Μεηξψνπ Πξνπνλεηψλ ηεο 

Γηεχζπλζεο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο Δ.Π.Ο.) ή ζηελ νηθεία Δ.Π.. (γηα ηα ηνπηθά 

πξσηαζιήκαηα επζχλεο ηνπο), ηα δηθαηνινγεηηθά έθδνζεο ηνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο 

Πξνπνλεηή,            

πξνθεηκέλνπ έγθαηξα θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, γηα θάζε 

θαηεγνξία Πξσηαζιήκαηνο, φινη νη Πξνπνλεηέο / Βνεζνί Πξνπνλεηέο, φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ, λα έρνπλ ην Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή ζηελ θαηνρή ηνπο.  

Ζ ηδηφηεηα ηνπ Πξνπνλεηή (Πξνπνλεηήο / Βνεζφο Πξνπνλεηή), θαηαγξάθεηαη ζην 

Γειηίν Πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζπκθσλεηηθφ πξφζιεςήο ηνπ.  

β - Απνρψξεζε Πξνπνλεηή / Βνεζνχ Πξνπνλεηή απφ σκαηείν.  
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, εθφζνλ ππάξμεη ιχζε ηεο ζπλεξγαζίαο ελφο 

Πξνπνλεηή / Βνεζνχ Πξνπνλεηή κε σκαηείν/ΠΑΔ, ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη, εληφο 

ηξηψλ (3) εκεξψλ, ζηελ Δ.Π.Ο. (ζην ηκήκα Δθπαίδεπζεο  

θαη Μεηξψνπ Πξνπνλεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο Δ.Π.Ο.) ή ζηελ 

Δ.Π.. :  
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- Δπηζηνιή / Γήισζε ηνπ σκαηείνπ/ΠΑΔ πεξί ιχζεο ηεο ζπλεξγαζίαο, κε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ / εκεξνκελία.  

- Ζ αλαγγειία νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο ή ε Καηαγγειία ηεο ζχκβαζεο 

 

        γ -Έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αγσληζηηθήο  πεξηφδνπ             
Δθφζνλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ιάβεη ρψξα αληηθαηάζηαζε θαη 

πξφζιεςε λένπ Πξνπνλεηή, δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο ζην λέν 

Πξνπνλεηή, αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ε δηαδηθαζία αλαγγειίαο ηεο δηαθνπήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ σο άλσ ππνπεξίπησζε β’. 

        δ)Έθδνζε πξνζσξηλήο άδεηαο εηζφδνπ ζηελ ηερληθή πεξηνρή  
Έλα σκαηείν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, έρεη δηθαίσκα λα αηηεζεί 

ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο άδεηαο εηζφδνπ ζηελ Σερληθή Πεξηνρή, έσο φηνπ νινθιεξψζεη 

ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ζπιινγή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κία (1) εξγάζηκε εκέξα πξηλ 

ηε δηεμαγσγή ηνπ Πνδνζθαηξηθνχ Αγψλα (γηα ηνλ νπνίν αηηείηαη ηελ πξνζσξηλή άδεηα 

εηζφδνπ Πξνπνλεηή), έρεη απνζηαιεί ζηελ Δ.Π.Ο. (Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο 

Δ.Π.Ο. / Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Μεηξψνπ Πξνπνλεηψλ), ην ζρεηηθφ αίηεκα ρνξήγεζεο 

πξνζσξηλήο άδεηαο εηζφδνπ θαη θσηναληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο ηξηεηίαο ηνπ 

αληηθαηαζηάηε Πξνπνλεηή. Σν αίηεκα γηα ρνξήγεζε πξνζσξηλήο άδεηαο εηζφδνπ ζηελ 

ηερληθή πεξηνρή ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη απφ ην ελδηαθεξφκελν σκαηείν, 

ππνγεγξακκέλν λνκίκσο, κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ / εκεξνκελία, λα θαηαγξάθεη ηελ 

Καηεγνξία Πξσηαζιήκαηνο πνπ ζπκκεηέρεη, ηνλ αξηζκφ ηεο αγσληζηηθήο πνπ αθνξά ην 

αίηεκα γηα πξνζσξηλή άδεηα εηζφδνπ, ηηο πνδνζθαηξηθέο νκάδεο πνπ ζα αγσληζηνχλ 

κεηαμχ ηνπο, ηελ αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα ηέιεζεο ηνπ πνδνζθαηξηθνχ αγψλα, θαζψο 

θαη ην γήπεδν πνπ έρεη νξηζηεί γηα λα γίλεη ν ζπγθεθξηκέλνο πνδνζθαηξηθφο αγψλαο.  

          ε)Μεηαβνιή ηδηφηεηαο Πξνπνλεηή.       

Δάλ έλα σκαηείν επηζπκεί λα αιιάμεη ηελ ηδηφηεηα ελφο Πξνπνλεηή / Βνεζνχ 

Πξνπνλεηή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

έγγξαθν/ελεκέξσζε γηα ηε κεηαβνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Πξνπνλεηή / Βνεζνχ 

Πξνπνλεηή ζηελ Δ.Π.Ο.(ζην ηκήκα 12 Δθπαίδεπζεο θαη Μεηξψνπ Πξνπνλεηψλ ηεο 

Γηεχζπλζεο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο Δ.Π.Ο.), ζπλνδεπφκελν κε αίηεκα γηα έθδνζε λένπ 

Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή(ηνπ Πξνπνλεηή ηνπ νπνίνπ ε ηδηφηεηα 

κεηαβάιιεηαη).Σν αίηεκα γηα κεηαβνιή ηδηφηεηαο θαη έθδνζε λένπ Γειηίνπ 

Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή απφ ην ελδηαθεξφκελν σκαηείν ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

επηζηνιή ηνπ σκαηείνπ, λνκίκσο ππνγεγξακκέλε, κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ / 

εκεξνκελία. 

ε θάζε πεξίπησζε ν δηπισκαηνχρνο πξνπνλεηήο ή βνεζφο δηπισκαηνχρνο 

πξνπνλεηήο πνπ ζα δειψλεηαη απφ ην ζσκαηείν ηνπ εθηφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

νθείιεη λα παξαδίδεη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εηζφδνπ ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο 

καδί κε ηα δειηία ηεο νκάδνο ηνπ θαη ην δειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή ηεο ΔΠΟ πνπ 

ζα εθδίδεη ε δηνξγαλψηξηα Δ.Π.. Γξάκαο. 
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Γ.    σκαηεία Β ΄  Καηεγνξίαο ηα νπνία δελ απαζρνινχλ  πηπρηνχρν πξνπνλεηή κπνξνχλ κε 

αίηεζή ηνπο ζηελ Δ.Δ.. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο θαη θαηάζεζε ρξεκαηηθνχ παξαβφινπ 50,00€ λα 

δεηνχλ ηελ έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ γηα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ψζηε λα εθηειεί ρξέε 

πξνπνλεηή, βνεζνχ πξνπνλεηή γηα ην ζσκαηείν  ηνπο ρσξίο λα έρνπλ ην δηθαίσκα 

θαζεθφλησλ πξνπνλεηή εληφο ηεο ηερληθήο πεξηνρήο. Ζ άδεηα απηή ζα ηζρχεη γηα ηελ 

ηξέρνπζα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν. Ο εθηεινχληνο ρξέε πξνπνλεηή, βνεζφο πξνπνλεηή δελ ζα 

έρεη δηθαίσκα λ ΄ αλαγξάθεηαη σο πνδνζθαηξηζηήο ζην Φ.Α. ζε νπνηαδήπνηε ζσκαηείν. ε 

πεξίπησζε πνπ απηφ ζπκβεί  ζα αθαηξείηαη κε απφθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο ε 

ηδηφηεηά ηνπ σο εθηεινχληνο ρξέε πξνπνλεηή δελ ζα κπνξεί λα επαλέιζεη γηα ηελ ππφινηπε 

πνδνζθαηξηθή πεξίνδν ζε νπνηνδήπνηε ζσκαηείν θαη ζα θαιείηαη ζε απνινγία. ε πεξίπησζε 

πνπ αγσληζηεί κε νπνηνδήπνηε ζσκαηείν σο πνδνζθαηξηζηήο ελψ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

εθηεινχληνο ρξέε πξνπνλεηή, βνεζνχ πξνπνλεηή ηε ηξέρνπζα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν εθηφο 

ησλ παξαπάλσ ζε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί έλζηαζε ή θαηαγγειία αληηθαλνληθήο 

ζπκκεηνρήο απφ ζσκαηείν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ ΚΑΠ, ζα επηβάιινληαη νη αλάινγεο 

θπξψζεηο ηνπ πξνβιεπφκελνπ άξζξνπ ηνπ Κ.Α.Π. 

          Πνδνζθαηξηζηήο πνπ απέθηεζε  ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθηεινχληνο ρξέε πξνπνλεηή βνεζνχ 

πξνπνλεηή ζσκαηείνπ ηελ ηξέρνπζα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν αθφκε θαη αλ γίλεη άξζε ηεο 

ηδηφηεηάο απηήο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο σο πνδνζθαηξηζηήο κε 

νπνηαδήπνηε νκάδα κέρξη ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ.  

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνπνλεηψλ ηεο ΔΠΟ. 

   

 19.  ΓΗΑΣΡΟΗ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ  
 
       Σα γεπεδνχρα ζσκαηεία έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, κέζα πξψησλ βνεζεηψλ ε πεξίπησζε πνπ αδηθαηνιφγεηα ζην γήπεδν δελ 

ππάξρνπλ κέζα πξψησλ βνεζεηψλ, ζα ειέγρνληαη πεηζαξρηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ Κ.Α.Π.. ε θάζε πεξίπησζε έρνπλ εθαξκνγή φζα αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 16 ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο. 

 

20.ΑΓΔΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΑ 
Σα γεπεδνχρα ζσκαηεία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ έθδνζε απφ ηηο Κξαηηθέο αξρέο ηεο 

άδεηαο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα.                                                                    

 Γηα δηεπθφιπλζή ηνπο θαη νκαιή δηεμαγσγή ησλ αγσληζηηθψλ εκεξψλ, φια ηα 

ζσκαηεία καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο  ζα πξέπεη κέρξη 20.08.2021 λα 

πξνζθνκίζνπλ ζηε δηνξγαλψηξηα Δ.Π.. Γξάκαο εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε απφ ηηο 

Κξαηηθέο Αξρέο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

ζσκαηείνπ γηα ηελ θαηάζεζε αηηήζεσλ γηα έθδνζε άδεηαο φισλ ησλ εληφο έδξαο 

αγψλσλ Πξσηαζιήκαηνο αλδξψλ, Κππέιινπ Super Cup  θαη  Παηδηθψλ 

Πξσηαζιεκάησλ γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2021-2022 έηζη ψζηε ε 

δηνξγαλψηξηα Δ.Π.. Γξάκαο λ ΄ αλαιακβάλεη ηελ έθδνζε αδεηψλ ησλ αγψλσλ. 

Ωζηφζν ε επζχλε έθδνζεο άδεηαο δηεμαγσγήο θηιηθνχ αγψλα ή αγψλσλ ηνπξλνπά 

παξακέλεη ζηε γεπεδνχρν νκάδα,ελψ απαηηείηαη θαη ε απφ πξηλ ζρεηηθή αίηεζε ζηελ 

δηνξγαλψηξηα Δ.Π.. Γξάκαο θαη έγθξηζε απηήο.                               
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ε πεξίπησζε πνπ δε ζα εθδνζεί άδεηα αγψλα κε ππαηηηφηεηα ηνπ γεπεδνχρνπ 

ζσκαηείνπ, ν αγψλαο θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηνπ αληηπάινπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ Κ.ΑΠ.. 

 

22. ΣΖΡΖΖ ΣΑΞΖ 
ηνπο δηεμαγφκελνπο αγψλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο πξνθήξπμεο απηήο, νη 

δηαγσληδφκελεο νκάδεο είλαη ππεχζπλεο γηα θάζε αληηαζιεηηθή ελέξγεηα ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, 

ησλ ηερληθψλ, ησλ δηνηθεηηθψλ παξαγφλησλ, ησλ κειψλ θαη ησλ νπαδψλ ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα ή κέιε δεκηνπξγεζνχλ επεηζφδηα πνπ 

δπζθεκνχλ ην άζιεκα ή δηεγείξνπλ ην θίιαζιν θνηλφ, επηβάιινληαη απφ ηελ Έλσζε νη 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κ.Α.Π θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα 

Δ.Π.Ο. 

Ζ Έλσζε πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην θελφ ηεο απνπζίαο ησλ αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ 

αλαζέηεη πξναηξεηηθά ζηα ζσκαηεία ηνλ νξηζκφ νκάδαο πεξηθξνχξεζεο ησλ γχξσ ηνπ 

γεπέδνπ ρψξσλ (θεξθίδαο, απνδπηεξίσλ). 

Ζ νκάδα πεξηθξνχξεζεο εθφζνλ δεισζεί, ζα είλαη ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ παξαηεξεηή 

αγψλα, ζηε δηάζεζε ηνπ νπνίνπ ζα παξνπζηάδνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλνο θαη ζα 

απνρσξνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ. Ζ νκάδα απηή ζα απνηειείηαη απφ ηξία άηνκα, έλα απφ ηε 

θηινμελνχκελε νκάδα θαη δχν απφ ηε γεπεδνχρν. 

 

22.    ΜΠΑΛΔ ΑΓΩΝΩΝ (Νν5) 
       Κάζε κία απφ ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο είλαη ππνρξεσκέλε λα έρεη ζηε δηάζεζε 

ηνπ δηαηηεηή απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα κέρξη ηε ιήμε ηνπ, ε κελ γεπεδνχρνο νκάδα έμε (6) 

κπάιεο, ε δε θηινμελνχκελε δχν (2) κπάιεο θαλνληθέο  θαη ζε θαιή θαηάζηαζε νη νπνίεο θαη 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ αγψλα νη κπάιεο ηεο γεπεδνχρνπ 

νκάδαο. 

  Γηα ηελ κπάια πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγψλα, απνθαζίδεη κφλν ν δηαηηεηήο. 
           Ζ δηνξγαλψηξηα Δ.Π.. Γξάκαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα νξηζκνχ ζπγθεθξηκέλεο κπάιαο 
αγψλα ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο αγψλεο. 
Γηα ηελ πεξίνδν 2021-2022 πξνηείλεηαη σο κπάια αγψλα, ε UNIFORIA ADIDAS EURO 
2020  ηνπ επίζεκνπ ρνξεγνχ ησλ δηνξγαλψζεσλ ηεο Δ.Π.. Γξάκαο  SPORTICA 
SALES. 

 
23.    ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ - ΑΡΥΖΓΟ ΟΜΑΓΑ 

      Γηα θάζε αγψλα πξσηαζιεκάησλ ζα ζπληάζζεηαη κε ζηπιφ κειάλεο ή δηαξθείαο 

Φ.Α., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ Κ.Α.Π. θαη ηνπ Καλνληζκνχ 

Γηαηηεζίαο. 

 

1. Οη αξρεγνί ησλ νκάδσλ ζηνλ αγψλα βεβαηψλνπλ κε ππνγξαθή : 

α.      Σε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, αξηζκφ δειηίνπ θαη θαλέιαο θάζε 

πνδνζθαηξηζηή ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.  

β.      Σν απνηέιεζκα ηνπ αγψλα. 

γ.       Όηη έρνπλ ιάβεη γλψζε γηα ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ δηαηηεηή, θαζψο επίζεο θαη γηα 

ελζηάζεηο (απφ απηέο πνπ δηαηππψλνληαη ζην Φ. Α.) εάλ ππνβιεζνχλ απφ ηα ζσκαηεία. 
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2. Αξρεγφο νκάδαο πνπ αξλείηαη ζθφπηκα θαη ρσξίο δηθαηνινγία λα ππνγξάςεη ην 

Φ. Α. ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκφ κίαο (1) αγσληζηηθήο εκέξαο. 

Οη αξρεγνί ησλ νκάδσλ έρνπλ δηθαίσκα λα δηαηππψζνπλ ηηο ηπρφλ επηθπιάμεηο 

ηνπο ζηελ ππνγξαθή ηνπο, θάησ απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ δηαηηεηή ζην Φ.Α. 

 

3. Ζ ππνγξαθή ηνπ Φ. Α. είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο αξρεγνχο ησλ νκάδσλ πνπ 

αγσλίδνληαη ή ηνπο αληηθαηαζηάηεο ηνπο. 

ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπο λα ζπκκνξθσζνχλ ζ' απηή ηελ ππνρξέσζε θαη αλεμάξηεηα 

απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζε βάξνο ηνπο, ην Φ. Α. ζεσξείηαη ηζρπξφ. 

Ζ θαηά ηα αλσηέξσ ππνγξαθή ή κε ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. έρεη ζέζε γλσζηνπνίεζεο 

ηνπ, ππνρξεσηηθά γηα ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο. 

 

24.   ΣΟΛΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ 

 

α.   Σν θάζε ζσκαηείν νθείιεη λα ππνβάιιεη αίηεκα έσο …../……/2021 αξρηθά (εθηφο εάλ 

πξνθχςεη αξγφηεξα λένο ρνξεγφο), γηα ηελ έγθξηζε νπνηνπδήπνηε ρνξεγνχ  θαη κφλν αλ ιάβεη 

ηελ απαξαίηεηε βεβαίσζε ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ δηαθήκηζε ζηηο ζηνιέο ησλ 

πνδνζθαηξηζηψλ ηνπο . 

β. Ζ δηαθήκηζε, άκεζε ή έκκεζε, πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη κελπκάησλ πνπ είλαη 

αληίζεηα κε ηελ αζιεηηθή ηδέα απαγνξεχεηαη. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε πξνβνιή ή ε 

δηαθήκηζε πξντφλησλ θαπλνχ ή δπλαηψλ αιθννινχρσλ πνηψλ, φπσο επίζεο θαη 

ζπλζήκαηα ή κελχκαηα πνιηηηθήο, ζξεζθεπηηθήο ή θπιεηηθήο θχζεσο. Σέινο 

απαγνξεχεηαη ε πξνβνιή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή κελπκάησλ ησλ νπνίσλ ε δηαθήκηζε 

είλαη κε λφκηκε ή ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

 

γ.  Δηδηθά γηα κελχκαηα κε εζληθφ, θνηλσληθφ ή άιιν ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ή γηα κε 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα εηδηθνχ ζθνπνχ, εθφζνλ ε πξνβνιή απηψλ είλαη λφκηκε,ε 

έγθξηζε ηεο δηνξγαλψηξηαο Δ.Π.. Γξάκαο πξέπεη λα είλαη έγγξαθε θαη λα έρεη 

παξαζρεζεί ην αξγφηεξν 24 ψξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ελφο αγψλα. 

 

ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο, επηπιένλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δηαηηεηή 

θαη ν Παξαηεξεηήο αγψλα νθείιεη λα θαηαγξάθεη ηελ νηθεία παξαβίαζε ζηελ έθζεζή 

ηνπ. 

δ.  Ηζρχνπλ φζα θαζνξίδνπλ ην άξζξν 14 ηνπ Κ.Α.Π. θαη ην άξζξν 4 ηνπ Καλνληζκνχ 

Παηδηάο. Δηδηθφηεξα : 

Οη νκάδεο πνπ δηαγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά πξέπεη λα θαηεβαίλνπλ ζηνπο αγψλεο κε ηα 

ρξψκαηα πνπ έρνπλ δειψζεη ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κ.Α.Π.. 

Οη πνδνζθαηξηζηέο ησλ νκάδσλ πνπ αξρίδνπλ ην παηρλίδη ηνπ αγψλα πξέπεη λα θέξνπλ ζηηο 

θαλέιεο ηνπο αξηζκνχο απφ 1 κέρξη 11. 
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Κάζε πνδνζθαηξηζηήο πνπ αγσλίδεηαη ζα έρεη ηνλ ίδην αξηζκφ απφ ηελ αξρή κέρξη ηε 

ιήμε ηνπ αγψλα, ζχκθσλα κε ην Φ.Α., ελψ νη αλαπιεξσκαηηθνί ζα έρνπλ αξηζκνχο απφ 12 

κέρξη 20.. 
 Ζ ζηνιή θάζε πνδνζθαηξηζηή απνηειείηαη απφ κία θαλέια, θάιηζεο, παληεινλάθη, 

πνδνζθαηξηθά ππνδήκαηα θαζψο ππνρξεσηηθά θαη επηθαιακίδεο θαη πξέπεη λα είλαη 

νκνηφκνξθε γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο ίδηαο νκάδαο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ νη δηαγσληδφκελεο νκάδεο έρνπλ ζηνιέο κε ηα ίδηα ρξψκαηα ή 

παξεκθεξή, ε θηινμελνχκελε νκάδα έρεη ππνρξέσζε λα αιιάμεη ζηνιή θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ αξλεζεί ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Κ.Α Π.                                                                   

 

Αλ ν δηαηηεηήο δηαπηζηψζεη φηη έλαο πνδνζθαηξηζηήο έρεη αληηθείκελα πνπ δελ 

επηηξέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Παηδηάο, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα γηα ηνπο 

ππνινίπνπο πνδνζθαηξηζηέο, πξέπεη λα δηαηάμεη ηνλ πνδνζθαηξηζηή λα ηα βγάιεη. 

ε πεξίπησζε πνπ δε ζπκκνξθσζεί κε ηελ εληνιή ηνπ δηαηηεηή ν πνδνζθαηξηζηήο 

απνθιείεηαη απφ ηνλ αγψλα. 

Πνδνζθαηξηζηήο ζηνλ νπνίν απαγνξεχεηαη λα πάξεη κέξνο ζηνλ αγψλα επεηδή έθαλε 

παξάβαζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Κ.Α.Π. ζρεηηθά κε ηε ζηνιή δελ κπνξεί λα κπεη ζην γήπεδν, παξά 

κφλν ζε δηαθνπή ηνπ αγψλα, αθνχ παξνπζηαζζεί πξνεγνπκέλσο ζην δηαηηεηή θαη δηαπηζηψζεη  

απηφο φηη ν πνδνζθαηξηζηήο ζπκκνξθψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ 

Κ.Α.Π.. 

Δπηηξέπεηαη ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο λα έρνπλ γπαιηά, κε ηνλ φξν φηη ζα είλαη θαιά 

ζηεξεσκέλα θαη ζα είλαη άζξαπζηα, ζχκθσλα κε ηε γξαπηή δήισζε ηνπο θαη χζηεξα απφ 

ζρεηηθφ έιεγρν ηνπ δηαηηεηή, νπνίνο παίξλεη θαη ηελ ηειηθή απφθαζε. 

γ.    Οκάδεο πνπ επηζπκνχλ λα δηαθεκίζνπλ πάλσ ζηηο ζηνιέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ δηάθνξα 

πξντφληα ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ κε αίηεζή ηνπο αθνχ ηχρνπλ ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηελ 

δηνξγαλψηξηα, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

1.  Ζ δηαθήκηζε απνηππψλεηαη ζην εκπξφζζην θαη ζην νπίζζην κέξνο ηεο θαλέιαο θαη   

                 ηνπ παληεινληνχ ηνπ πνδνζθαηξηζηή, εθ ' φζνλ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηηο νκάδεο. 

2.  Ζ δηαθήκηζε δελ έρεη θφλην, δελ ηνλίδεηαη θαη δελ πεξηθιείεηαη ζε πιαίζην. 

3.  Ζ δηαθήκηζε, άκεζε ή έκκεζε, πξντφλησλ πνπ είλαη αληίζεηα κε ηελ αζιεηηθή  

                   ηδέα απαγνξεχεηαη. 

4.   Ζ δηαθήκηζε θαηαζθεπαζηψλ αζιεηηθψλ ζηνιψλ απνηππψλεηαη ζην επάλσ δεμηφ 

κέξνο ηεο θαλέιαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, δελ έρεη θφλην θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηα δεθαπέληε (15) ηεηξαγσληθά εθαηνζηά. 

        5.        Σα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ηζρχνπλ θαη γηα ηελ δηαθήκηζε ζηηο  

                   ζηνιέο ησλ δηαηηεηψλ. Ζ άδεηα γηα ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα δίλεηαη απφ ηελ   

                   νηθεία Δ.Π... 

  δ.    Ο δηαηηεηήο ηνπ αγψλα κεηά απφ αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο νκάδαο αλαγξάθεη ζην 

Φ Α .  ηηο ηπρφλ ειιείςεηο. Σν ζσκαηείν πνπ δελ εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ β ΄ 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ κεηά απφ δηαπίζησζε ηεο δηνξγαλψηξηαο παξαπέκπεηαη ζηα αξκφδηα 

δηθαηνδνηηθά φξγαλα κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηεο δηνξγαλψηξηαο. 

 

 

mailto:e-p-dra@otenet.gr


25 

  

    ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΓΡΑΜΑ 

 Γ. Παπαλδξένπ 36, 66100, Γξάκα, Σει. 25210 36081-47057, Fax 25210 36071 www.epsd.gr  e-mail: e-p-sdra@otenet.gr                                                                       

  

 
25.     ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΓΩΝΑ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΗΣΖΣΖ 

Γελ είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε ελφο αγψλα ζε πεξίπησζε πνπ ε κία ή θαη νη δχν νκάδεο 

έρνπλ παξακείλεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κε ιηγφηεξνπο απφ επηά (7) πνδνζθαηξηζηέο. Αλ 

ζπληξέμεη ηέηνηα πεξίπησζε ν δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαθφςεη ηνλ αγψλα, νπνίνο 

θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο νκάδαο πνπ δελ έρεη επζχλε γηα ηε δηαθνπή κε ηέξκαηα 3-0 (εθηφο αλ 

ηελ επλνεί, ζπγθξηηηθά ην απνηέιεζκα ηνπ αγψλα ηε ζηηγκή ηεο δηαθνπήο ηνπ). ηε 

πεξίπησζε απηή έρεη εθαξκνγή ην άξζξν 21 Κ.Α.Π.. 

ε πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν νκάδεο επζχλνληαη γηα ηε δηαθνπή ηνπ αγψλα, ηφηε νη 

αλσηέξσ πνηλέο επηβάιινληαη ζε βάξνο θαη ησλ δχν (2) νκάδσλ. 

 

26. ΔΝΣΑΔΗ 
 

α. Δλζηάζεηο επηηξέπνληαη  ζχκθσλα κε ην  άξζξν 23 ηνπ Κ.Α.Π., θαζψο θαη φπνηεο δηαηάμεηο 

ηζρχνπλ θαη πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ρξεκαηηθφ  παξάβνιν πελήληα επξψ (50,00€) θαζψο 

θαη απφ ην «ηέινο ιεηηνπξγίαο επηηξνπήο» πνπ θαζνξίδεηαη ζηα πελήληα επξψ (50,00€) 

       Σν παξάβνιν ζε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί ε έλζηαζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

δηνξγαλψηξηαο, αιιηψο επηζηξέθεηαη ζηελ εληζηάκελε νκάδα. Σν ηέινο ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο 

δελ επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα.  

β.   Κάζε είδνο έλζηαζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ρσξηζηά, δειαδή κε ηδηαίηεξν ππφκλεκα γηα 

λα γίλεη ηππηθά δεθηή γηα ζπδήηεζε. Δηδηθά θαη κφλν γηα ηελ ππνβνιή έλζηαζεο 

πιαζηνπξνζσπίαο πνδνζθαηξηζηή εθηφο ηνπ φηη θαηαρσξείηαη ζηελ νηθεία ζηήιε ζην Φ.Α. 

απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ νκάδσλ πνπ ελίζηαληαη, κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. θαη ζχκθσλα 

κε φηη άιιν νξίδεη ην άξζξν 23 παξ. 2
ΗΗ 

θαη 3  ηνπ Κ.Α.Π. θαηαηίζεηαη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, 

ππνρξεσηηθά, μερσξηζηφ παξάβνιν γηα θάζε έλα πξφζσπν ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη 

θάζε κηα απφ ηηο ελζηάζεηο, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα εμεηάζεη ε Δπηηξνπή. 

 ΔΝΣΑΔΗ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΗΓΗΟ ΤΠΟΜΝΖΜΑ Ζ ΔΓΓΡΑΦΟ 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΝΣΑΗ. 

γ.   Ζ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην  άξζξν 24 ηνπ Κ.Α.Π.. 

δ.  Έλζηαζε - θαηαγγειία επηηξέπεηαη απφ ηξίηεο νκάδεο πνπ έρνπλ άκεζν έλλνκν ζπκθέξνλ 

απνθιεηζηηθά γηα αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή  εληφο 48 σξψλ απφ ηελ ιήμε 

ηνπ αγψλα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π.. 

 

27.   ΠΟΗΝΔ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ 
α.   ε φηη αθνξά ζηηο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ γηα παξαβάζεηο 

ησλ Καλνληζκψλ Παηδηάο, Γεληθψλ Καλνληζκψλ θαη Καλνληζκψλ Πξσηαζιεκάησλ, ηνλ ηξφπν  

θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα θαζψο θαη 

ησλ άιισλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Κ.Α.Π..  

β.    Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ απνβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα δηθαηνινγεκέλα 

πνδνζθαηξηζηήο θαη εθφζνλ ε απνβνιή ηνπ γξάθηεθε ζην Φ.Α., ηηκσξείηαη ηνπιάρηζηνλ κε 

κία (1) αγσληζηηθή Πξσηαζιήκαηνο ή Κππέιινπ. 

γ.    ηνλ πνδνζθαηξηζηή πνπ θξίλεηαη ππφηξνπνο, ζα εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο θάζε θνξά 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα. 
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δ.    Σα άξζξα ηνπ Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα πξνβιέπνπλ ηηο παξαβάζεηο θαη θπξψζεηο ζε βάξνο 

ησλ πνδνζθαηξηζηψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Πεηζαξρηθφ Κψδηθα ζα 

εθαξκφδνληαη ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Κ.Α.Π. ηφζν γηα ηα θπζηθά φζν θαη γηα ηα Ννκηθά 

πξφζσπα, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα απηά. 

 

28.  ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ ΑΓΩΝΑ 
α. Γηα θάζε αγψλα πξσηαζιήκαηνο ζα νξίδεηαη απφ ηε δηνξγαλψηξηα ηνπ αγψλα (Δ.Π..), 

εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα, εθπξφζσπνο ηεο (ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ) πνπ ζα έρεη ηηο  

θαζνξηδφκελεο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ Κ.Α.Π θαη ηνπ Καλνληζκνχ ησλ 

παξαηεξεηψλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη Κππέιινπ. 

Μέζα ζηνλ ρψξν πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε, ν παξαηεξεηήο 

επηηξέπεη λα εηζέξρνληαη θαη λα παξακέλνπλ, κφλν ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ απνθηήζεη ην 

δηθαίσκα απηφ απφ ηνλ δηαηηεηή αγψλα  θαη έρνπλ θαηαγξαθεί ζην Φ.Α.θαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο.   

Οη δηαγσληδφκελεο νκάδεο θαη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν α ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο ππνδείμεηο θαη ζηηο εληνιέο ηνπ 

παξαηεξεηή.  

β. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απνπζηάδεη ν Παξαηεξεηήο πνπ νξίζζεθε απφ ηε δηνξγαλψηξηα, 

ηφηε νη δηαγσληδφκελεο νκάδεο νθείινπλ λα ππνδείμνπλ απφ έλα πξφζσπν ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπεηαη απφ ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ Κ.Α.Π.. 

γ.   Ο παξαηεξεηήο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ακέζσο κεηά ηε 

ιήμε ηνπ αγψλα έθζεζε πνπ ζα πεξηέιζεη ζηε δηνξγαλψηξηα (Δ.Π..Γ.) φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ 

Κ.Α.Π.. 

δ.  Σα έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπ παξαηεξεηή αγψλα ηεο Α΄ Καηεγνξίαο βαξχλνπλ θάζε θνξά ην 

γεπεδνχρν ζσκαηείν.  

ε. σκαηείν ηεο Β΄ Καηεγνξίαο πνπ ζα αηηεζεί ηνλ νξηζκφ Παξαηεξεηή ζε αγψλα ηνπ, 

ζα επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα κεηαθίλεζεο απηνχ. 

δ.  Δηδηθά γηα ηε ζεδφλ 2021-2022 θαη εθφζνλ ηζρχνπλ ππνρξεσηηθά  κέηξα  εθαξκνγήο 

πγεηνλνκηθνχ πξσηνθφιινπ, ν Παξαηεξεηήο αγψλα θαζίζηαηαη σο ππεχζπλνο 

εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ νξίδεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο 

ηνπ Τγεηνλνκηθνχ πξσηφθνιινπ, δχλαηαη λα θάλεη ζπζηάζεηο θαη εθφζνλ ε παξαβίαζε 

ζπλερίδεηαη, λα δηαθφςεη πξνζσξηλά ή θαη νξηζηηθά ηνλ αγψλα θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε 

ηνλ δηαηηεηή ,θαηαγξάθνληαο ηα γεγνλφηα ζηελ έθζεζή ηνπ.        

 

 

29. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ 
α.  Ζ νηθνλνκηθή νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη επηζηαζία ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ πιελ ησλ 

θαηαηαθηεξίσλ αγψλσλ κπαξάδ, ΑΝΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΣΑ ΓΖΠΔΓΟΤΥΑ ΩΜΑΣΔΗΑ ηα νπνία 

πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δ.Π.. ζε φηη αθνξά ηε δηάζεζε ησλ 

εηζηηεξίσλ. 

β.  Σα έμνδα κεηαθηλήζεσο ησλ νκάδσλ βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηηο κεηαθηλνχκελεο νκάδεο, 

ρσξίο απηέο λα έρνπλ δηθαίσκα ζηηο εηζπξάμεηο ησλ αγψλσλ. 
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γ.  Οη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ γηα ηελ Α ', Β ' Καηεγνξία 

θαζνξίδνληαη ζηα 5 ΔΤΡΩ. 

δ.  ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηε δηνξγαλψηξηα (Δ.Π..Γ) φηη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν 

έρεη βγάιεη πιαζηά εηζηηήξηα ή ππεξηηκεκέλα επηβάιιεηαη ζ ' απηφ ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 500 

ΔΤΡΩ, ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Α.Π.. 

Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2021-2022 ε δηνξγαλψηξηα αλαιακβάλεη ηελ έθδνζε  

θνππνληψλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη δσξεάλ δηάζεζεο ηνπο ζηα ζσκαηεία ηα νπνία θαη 

απνθιεηζηηθά ζα ρξεζηκνπνηεί πάληα ε γεπεδνχρνο νκάδα. 

ε.   Σν ζσκαηείν πνπ δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ παξαπάλσ πξνθήξπμε ή κε ηηο νηθνλνκηθέο 

εγθπθιίνπο ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηεο Έλσζεο, απνθιείεηαη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά απφ ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ αγψλσλ ζην γήπεδν ηνπ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π.. 

 
 

30. ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΓΩΝΑ 
α.  Γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ Φχιινπ Δθθαζάξηζεο ζα αθαηξνχληαη απφ ηηο αθαζάξηζηεο 

εηζπξάμεηο : 

1. Πνζνζηφ 15% γηα ην γήπεδν 

2. Πνζνζηφ 10% γηα ηελ Δ.Π.. Γξάκαο 

3.     Σα έμνδα δηαηηεζίαο ηνπ αγψλα.  

β.    Μεηά ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ θξαηήζεσλ, ην θαζαξφ ππφινηπν πνπ κέλεη ζα 

ην παίξλεη εμ νινθιήξνπ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν. 

γ.    Κάζε γεπεδνχρν ζσκαηείν ζηελ έδξα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη αγψλαο, πξέπεη κέζα ζε δέθα 

(10) εκέξεο απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ, λα θαηαζέζεη ζηελ Δ.Π.. Γξάκαο αληίγξαθν ηνπ Φχιινπ 

Δθθαζάξηζεο πνπ ζα έρεη απαξαίηεηα ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα απφ ην ζσκαηείν θαη ην 

αλάινγν πνζνζηφ. 

Αλ πεξάζεη απηή ε πξνζεζκία θαη χζηεξα απφ ηελ πξνεηδνπνίεζε γηα ζπκκφξθσζε ηνπ, 

ε Δ.Π.. Γξάκαο κπνξεί κε απφθαζε ηεο ε Δ.Δ. λα απνθιείζεη απφ ηνπο πεξαηηέξσ αγψλεο ην 

κε ζπκκνξθνχκελν ζσκαηείν. 

 

31.  ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 
1.   χκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Κ.Α.Π. νη πάζεο θχζεσο δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή θαη εξκελεία ηνπ Καλνληζκνχ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ελ γέλεη Καλνληζκψλ ηεο  

Δ.Π.Ο. πνπ ηζρχνπλ γηα ην πνδφζθαηξν θαη αθνξνχλ ηηο Δλψζεηο, ηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ 

ζηνπο πάζεο θχζεσο αγψλεο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ηδηφηεηα κε απηέο, ή πνπ εκπιέθνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη  

 

ηδηφηεηα ζην ρψξν ηνπ πνδνζθαίξνπ, επηιχνληαη απφ ηα αξκφδηα ζεζκνζεηεκέλα 

πνδνζθαηξηθά φξγαλα, πνπ θαζνξίδνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Έλσζεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο  

ηεο Δ.Π.Ο. απαγνξεπκέλεο ζε θάζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζηα πνιηηηθά ή δηνηθεηηθά 

δηθαζηήξηα. 
2.   ε πεξίπησζε πνπ θαηά παξάβαζε ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν πξνζθχγεη ζε πνιηηηθφ ή δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ νη 

αθφινπζεο πνηλέο απφ ηελ θαηά πεξίπησζε δηνξγαλψηξηα ή ηελ Δ.Π.Ο. : 
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α)   Οκάδα πνπ αζθεί πξνζθπγή ηηκσξείηαη αξρηθά κε πξνεηδνπνίεζε θαη πνηλή απαγφξεπζεο 

κεηεγγξαθψλ γηα ηελ ακέζσο επφκελε κεηεγγξαθηθή πεξίνδν. Δάλ παξά ηελ πξνεηδνπνίεζε 

επηκέλεη ζηελ πξνζθπγή ηεο απνθιείεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο αγψλεο ηνπο πξσηαζιήκαηνο 

πνπ κεηέρεη ή ζα κεηάζρεη, κε απφθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο δηνξγαλψηξηαο απφ ηελ εκέξα άζθεζεο 

ηεο πξνζθπγήο θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλερίδεηαη ε παξάβαζε. 

β)  Δθ ΄ φζνλ πξνζθεχγεη θπζηθφ πξφζσπν (κέιε Γ.. νκάδσλ, πξνπνλεηέο, 

θπζηνζεξαπεπηέο, γηαηξνί δηεξκελείο, θξνληηζηέο, πνδνζθαηξηζηέο θιπ.), κε απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηεο δηνξγαλψηξηαο επηβάιινληαη ζσξεπηηθά : i) απαγφξεπζε εηζφδνπ ζην γήπεδν, ii)  

απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πνδφζθαηξν 

θαη iii)  εθ φζνλ απνδεηθλχεηαη ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο ηνπ, ε θαηά ηα σο άλσ πεξ. α ΄ πνηλή. 

3. Καηά ησλ σο άλσ απνθάζεσλ ηεο παξ. 2, επηηξέπεηαη κφλνλ πξνζθπγή ζην Γηαηηεηηθφ 

Γηθαζηήξην ηεο Δ.Π.Ο.. Ζ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο δελ αλαζηέιιεη ηελ επηβιεζείζα πνηλή. 

                                                                     

32.   ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΑ ΑΓΩΝΩΝ –Μ.Μ.Δ. 
α.   Σν απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα γηα ηειενπηηθή ή ξαδηνθσληθή κεηάδνζε ησλ αγψλσλ ησλ 

ηνπηθψλ πξσηαζιεκάησλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ην έρεη ε Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. ΓΡΑΜΑ, πνπ 

κπνξεί λα ζπλάπηεη ζχκβαζε κε νπνηνδήπνηε ηειενπηηθφ ή ξαδηνθσληθφ νξγαληζκφ γηα ηελ 

απεπζείαο κεηάδνζε πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ ή γηα κεηάδνζε ηειενπηηθψλ ζηηγκηφηππσλ κεηά 

ηε ιήμε απηψλ ησλ αγψλσλ. Ζ ρξεκαηηθή αληηπαξνρή γηα ηηο παξαπάλσ κεηαδφζεηο ζα 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο. 

β.      Ζ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο 

θσηνγξάθνπο ε ηδηνθηήηεο ειεθηξνληθψλ site λα ηνπο επηηξέςεη ηελ είζνδν γηα ιήςε 

θσηνγξαθηψλ ε βηληενζθφπεζε θαη πξνβνιή πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ. 

γ. Γηα ηηο παξαπάλσ δεζκεχζεηο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ αζιήκαηνο ηνπ 

πνδνζθαίξνπ αιιά θαη ηεο δεκφζηαο πξνβνιήο ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ ππεχζπλν θξίλεηε ην 

θάζε κέινο ηεο Έλσζήο καο απαγνξεχνληαο ηελ είζνδν ζε φπνηνλ δελ θέξεη ηελ απαξαίηεηε 

δηαπίζηεπζε ζθξαγηζκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηελ Δ.Δ. ηεο Έλσζήο καο.   

δ.   Σν παξαπάλσ δηθαίσκα ηνπ, ε Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο κπνξεί λα ην εθρσξεί ζηα 

ζσκαηεία ηεο δχλακεο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη κε απφθαζή ηνπ λα εηζπξάηηεη αλάινγν 

αληίηηκν μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε . 

Σν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ζα εηζπξάμεη απφ ηπρφλ ελδηαθεξφκελνπο απνινγηζηηθά ζα δίδεηαη 

ζηα ζσκαηεία σο νηθνλνκηθή ελίζρπζε.   

 
33. ΔΠΑΘΛΑ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ – SUPER CUP  ΚΑΗ ΖΘΟΤ 
 
α.    ηελ πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Α ΄ Καηεγνξίαο θαζψο θαη ζηελ πξσηαζιήηξηα νκάδα Β ΄ 

Καηεγνξίαο ή ζηηο πξσηαζιήηξηεο νκάδεο ησλ Οκίισλ ηεο Β ΄ Καηεγνξίαο εθφζνλ ππάξμνπλ,  

ζα απνλεκεζεί Κχπειιν θαη κεηάιιηα. 

β.    ηελ νκάδα ηεο νπνίαο θαλέλαο πνδνζθαηξηζηήο δε ζα ηηκσξεζεί ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 

2021-2022 θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επίζεκσλ αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Έλσζε  

(Πξσηαζιήκαηνο – Κχπειιν- θηιηθνχο αγψλεο) ζα δνζεί Κχπειιν Ήζνπο. 
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γ. ηε ληθήηξηα νκάδα ηνπ Super Cup θαη ζηε Φηλαιίζη ζα απνλεκεζεί απφ έλα  Κχπειιν θαη  

κεηάιιηα θαζψο θαη απφ έλα αλακλεζηηθφ ζηνπο δηαηηεηέο, ππεπζχλνπο Α ΄ βνεζεηψλ, 

παξαηεξεηέο. Δπίζεο απνλέκεηαη ζε πνδνζθαηξηζηή έπαζιν MVP αγψλα. 
δ. ηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα, απαγνξεχεηαη, εθηφο απφ ηε δηνξγαλψηξηα, ε αζινζέηεζε 

επάζισλ ζε αγψλεο επίζεκσλ πξσηαζιεκάησλ απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 

    Δπηηξέπεηαη ε αζινζέηεζε επάζισλ απφ επίζεκνπο ρνξεγνχο ηεο δηνξγαλψηξηαο. 

 

34. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
α.    Ζ δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. θαη ησλ 

άιισλ ζρεηηθψλ λφκσλ πνπ ηζρχνπλ, θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. 

Γξάκαο.  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2021-2022 φια ηα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα 

εθαξκφδνπλ ην Τγεηνλνκηθφ Πξσηφθνιιν ηεο Αξκφδηαο Αξρήο θαη ηεο Οκνζπνλδίαο. 

β.      Ζ Δ.Π.. Γξάκαο κεηά ηελ θιήξσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 30.08.2021 θαη πξνο 

απνθπγή δηεμαγσγήο αγσληζηηθψλ κε άλεπ αγψλεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθ λένπ 

επαλαιεπηηθήο θιήξσζεο δηνξγαλψζεσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε απηψλ.      

γ.  Όια ηα ζσκαηεία ηεο Α ΄ Καηεγνξίαο πεξηφδνπ 2021-2022 είλαη ππνρξεσκέλα λα δειψζνπλ 

ζπκκεηνρή παηδηθήο νκάδαο ζε θάπνην απφ ηα πξσηαζιήκαηα  Τπνδνκψλ πεξηφδνπ 2021-2022 

πνπ δηνξγαλψλεη ε Δ.Π.. Γξάκαο. 

    Αλαίηηα κε δήισζε ζπκκεηνρήο απφ νκάδα Α’ θαηεγνξίαο ζηα πξσηαζιήκαηα Τπνδνκψλ 

ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν  200,00 επξψ.                                                              
Αλαίηηα απνρψξεζε  παηδηθήο νκάδαο απφ ην πξσηάζιεκα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθφ  

πξφζηηκν 200,00 επξψ. 

δ. Όια ηα ζσκαηεία ηεο Α ΄ Καηεγνξίαο πεξηφδνπ 2021-2022 είλαη ππνρξεσκέλα λα   

δηαζέηνπλ αίζνπζα ηχπνπ θαη ερεηηθφ ζχζηεκα γηα κεηάδνζε θνηλσληθψλ κελπκάησλ. 

     Δάλ πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε εθαξκνγήο Τγεηνλνκηθνχ πξσηφθνιινπ, ε ρξήζε ηεο  

     αίζνπζαο ηχπνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη φξνπο απηνχ. 

ε.    Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.. Γξάκαο ζε πνιχ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

αλαβάιεη έλαλ αγψλα, φηαλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αθαηαιιειφηεηα γεπέδνπ, θαηξηθέο ζπλζήθεο 

θιπ. ή ηερληθνί ιφγνη) δελ επηηξέπνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπ. 

δ.  Ζ πξσηαζιήηξηα νκάδα θαη ε Κππειινχρνο νκάδα ηεο Έλσζεο καο, ηεο πνδνζθαηξηθήο 

πεξηφδνπ 2021-2022, ζα είλαη ππνρξεσκέλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ ηεο πεξηφδνπ 

2022-2023, λα δψζνπλ κεηαμχ ηνπο θηιηθφ αγψλα (Super Cup), ζε γήπεδν θαη ζε εκέξα θαη ψξα  

πνπ ζα νξίζεη ε Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο. Οη εηζπξάμεηο απηνχ ηνπ αγψλα ζα δηαηεζνχλ γηα 

θηιαλζξσπηθφ ζθνπφ. 

Δάλ πξσηαζιήηξηα θαη Κππειινχρνο είλαη ε ίδηα νκάδα, ηφηε ζηε ζέζε ηεο Κππειινχρνπ 

νκάδαο ζα αγσλίδεηαη ε αληίπαινο ηεο νκάδαο ζηνλ ηειηθφ αγψλα. Οη δχν απηέο νκάδεο ΓΔΝ 

επηηξέπεηαη εληφο 24ψξνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κ.Α.Π. λα δίλνπλ θαη άιινλ αγψλα, ζε άιιν 

γήπεδν θαη κε άιιε νκάδα.  

 

35. ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
α.    Όξνη – πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ζσκαηείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε, εθφζνλ ππάξμνπλ ελζηάζεηο – αληηξξήζεηο είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κφλν 

θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ. 

  

mailto:e-p-dra@otenet.gr


30 

  

    ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΓΡΑΜΑ 

 Γ. Παπαλδξένπ 36, 66100, Γξάκα, Σει. 25210 36081-47057, Fax 25210 36071 www.epsd.gr  e-mail: e-p-sdra@otenet.gr                                                                       

 
 
β.   Ζ ηειηθή δηακφξθσζε φισλ ησλ Καηεγνξηψλ  θαη νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

Πξνθήξπμε, ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ θαη ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία πνπ ηζρχεη, ζα επηιχεηαη 

κε απφθαζε ηεο Δ.Δ., ηεο Δ.Π.. ΓΡΑΜΑ.  

γ.    Ζ εξκελεία ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ, ησλ Καλνληζκψλ Παηδηάο θαη ησλ φξσλ 

ηεο Πξνθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. ΓΡΑΜΑ. 

δ.    Ζ Πξνθήξπμε απηή απνηειεί ζχκβαζε πξνζρψξεζεο κεηαμχ ηεο Δ.Π.. ΓΡΑΜΑ σο 

δηνξγαλψηξηαο ησλ Πξσηαζιεκάησλ θαη ησλ ζσκαηείσλ πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζ ΄ απηά. 

ε.    Όια ηα ζσκαηεία θαη νη κεηέρνληεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο Δ.Π.. 

Γξάκαο, απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο. φπσο 

απηνί ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. ΓΡΑΜΑ. 

 

 

 

 

 

 

Γηα ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο 

 

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                    Ο ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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