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              Ι. Π. Μεσολογγίου   06/09/2022 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο Υ  
 
 
 Η ‘Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αιτωλοακαρνανίας, έχοντας υπ’ όψη: 
α. Το καταστατικό της. 
β. Το καταστατικό της Ε.Π.Ο. 
γ. Τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο. 
δ. Τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου. 
ε. Τους Κανόνες Παιχνιδιού. 
στ. Τον κανονισμό προπονητών. 
ζ. Τον κανονισμό ερασιτεχνικών σωματείων. 
η. Την από  31/08/2022 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

  
Τους αγώνες για το κύπελλο ερασιτεχνών της Ενώσεώς μας, για την περίοδο 2022-2023. 

 
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ 
Στους αγώνες κυπέλλου ερασιτεχνών, συμμετέχουν υποχρεωτικά τα σωματεία Γ’ Εθνικής 

και της Α’ ερασιτεχνικής κατηγορίας της Ενώσεώς μας. 
 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ομάδες που έχουν υποχρέωση ή δικαίωμα συμμετοχής στο κύπελλο, οφείλουν να 

υποβάλλουν μέχρι  την ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 και ώρα 12:00, δήλωση συμμετοχής. 
Το παράβολο συμμετοχής για τα σωματεία της Γ’ Εθνικής και του ερασ. 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ είναι 150 ευρώ, για τα σωματεία της Α’ κατηγορίας είναι 100 ευρώ, για 
σωματεία της Β’ κατηγορίας ανέρχεται σε σαράντα (40) ευρώ και για τα σωματεία της Γ’ 
κατηγορίας σε δέκα (10) ευρώ. 

Επιπλέον για τις ομάδες που η συμμετοχή τους είναι υποχρεωτική στη διοργάνωση αυτή, 
με απόφαση της διοργανώτριας, εάν δεν δηλώσουν συμμετοχή, οι ομάδες αυτές χάνουν τον 
πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος, στο οποίο δικαιούνται να μετάσχουν, με τέρματα 0-
3 και τους επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 500 ευρώ (άρθρο 39 παρ. 3 Κ.Α.Π.). 
Σε περίπτωση που οφείλονται χρηματικές ποινές, είτε υπάρχουν οικονομικές υποχρεώσεις από 
οποιαδήποτε αιτία προς την διοργανώτρια, προϋπόθεση συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι η 
πλήρης και ολοσχερής εξόφλησής τους το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξή του (άρθρο 7 παρ. 
3 εδ. ε’ Κ.Α.Π.). 
 

3. ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., κάθε σωματείο και σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχει, 

υποχρεούται, με ποινή ακυρότητας της δήλωσης συμμετοχής, να προσκομίζει μαζί με αυτή, το 
συνυποσχετικό διαιτησίας / δήλωση σωματείου, το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
της ‘Ενωσης. 

Το συνυποσχετικό διαιτησίας / δήλωση σωματείου, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία του 
νομίμου εκπροσώπου του, θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένο για το γνήσιο της υπογραφής 
του υπογράφοντος εκπροσώπου. 

Επίσης το σωματείο υποχρεούνται στην προσκόμιση, επί ποινή ακυρότητας της δήλωσης 
συμμετοχής, της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εάν τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί με την δήλωση συμμετοχής 
στο πρωτάθλημα, τα σωματεία δεν υποχρεούνται στην εκ νέου υποβολή τους. 

http://www.epsaitol.gr/
mailto:epsaitol1968@gmail.com
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4. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Οι αγώνες του κυπέλλου ερασιτεχνών, διοργανώνονται από την ‘Ενωσή μας. 
Ο νικητής του κυπέλλου της Ενώσεώς μας, θα αγωνιστεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στη 

διοργάνωση του κυπέλλου Ελλάδος της περιόδου 2022-2023 που διοργανώνει η Ε.Π.Ο. 
(άρθρο 38 Κ.Α.Π.). 
 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Το πρόγραμμα των αγώνων καθορίζεται μετά από δημόσια κλήρωση που διενεργεί η 

‘Ενωση. 
Η κλήρωση της 1ης και 2ης φάσης θα γίνει σε ημερομηνία και τόπο που θα σας 

γνωστοποιηθεί έγκαιρα. 
Οι αγώνες της 1ης φάσης θα διεξαχθούν το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 1-2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022. 
Εάν την ημερομηνία αυτή διεξάγονται αγώνες για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, οι 

αγώνες του κυπέλλου που συμμετέχουν σωματεία της κατηγορίας αυτής, θα διεξαχθούν την 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. 

Γηπεδούχο είναι το σωματείο το οποίο εξέρχεται πρώτο από την κληρωτίδα. 
Αποκλειστικά και μόνο για τους αγώνες της 1ης φάσης, τα σωματεία της Γ’ κατηγορίας θα 

είναι γηπεδούχα. 
 

Στη φετινή διοργάνωση δήλωσαν συμμετοχή 17 σωματεία, ήτοι: 
 
1. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 
2. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
3. ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ 
4. ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
5. ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 
8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 
10. ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ 
11. ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
12. ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
13. ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ 
14. ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 
15. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ 
16. ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ 
17. ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 
6. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Το πρόγραμμα των αγώνων θα καθορισθεί μετά από δημόσια κλήρωση των ομάδων.  
Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων, θα καθορισθούν με το πρόγραμμα, καθώς και οι 

γηπεδούχες ομάδες. 
Οι αγώνες του κυπέλλου ερασιτεχνών, διεξάγονται με το απλό σύστημα συναντήσεων 

αποκλεισμού. Σε περίπτωση ισοπαλίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6 εδ. α’  
του Κ.Α.Π. (παράταση και πέναλτυς) όπως προβλέπονται από τους κανόνες παιχνιδιού. Η 
εκτέλεση των πέναλτυς δεν αποτελεί συνέχεια του αγώνα αλλά διαδικαστικό τρόπο για την 
ανάδειξη του νικητή. 

 
7. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα, 

εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 21 και 45 του Κ.Α.Π.. 
Σωματείο το οποίο δεν θα κατέλθει να αγωνιστεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή 

παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από το επιτρεπόμενο όριο ποδοσφαιριστές, 
πλέον των βαθμολογικών συνεπειών, τιμωρείται με χρηματική ποινή από 50 έως 500 ευρώ για 
κάθε αγώνα (άρθρο 17 παρ. 2 Κ.Α.Π.). 
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8. ΧΡΩΜΑ ΣΤΟΛΗΣ – ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ – ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 
– ΜΠΑΛΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Το σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή, υποχρεούται να δηλώσει στην Ε.Π.Σ. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ το χρώμα της κύριας στολής των ποδοσφαιριστών του, καθώς και των 
εναλλακτικών στολών, όπως επίσης  και  το  γήπεδο  που  θα  χρησιμοποιήσει για τους αγώνες 
του. 
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες, είναι να φορούν σε όλη 
την διάρκεια του αγώνα τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει φανέλα, 
παντελονάκι, κάλτσες, ποδοσφαιρικά υποδήματα και επικαλαμίδες. 
Σωματεία που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές των ποδοσφαιριστών διάφορα 
προϊόντα, πρέπει να τύχουν της σχετικής έγκρισης από την διοργανώτρια, πάντα με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 4 Κ.Α.Π. Σας γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται ρητώς η διαφήμιση 
προϊόντων καπνού ή δυνατών αλκοολούχων ποτών, όπως επίσης και συνθήματα ή μηνύματα 
πολιτικής, θρησκευτικής ή φυλετικής φύσεως. Σε περίπτωση διαφήμισης χωρίς την έγκριση της 
διοργανώτριας, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει το άρθρο 14 παρ. 6  Κ.Α.Π. 
Η αρίθμηση στην εμφάνιση των ποδοσφαιριστών θα είναι υποχρεωτικά από το 1 έως το 20. 
Η γηπεδούχος ομάδα θα πρέπει να φορά πάντα την επίσημη στολή της πρώτης επιλογής που έχει 
ανακοινωθεί στην διοργανώτρια με την δήλωση συμμετοχής, εκτός κι αν οι ενδιαφερόμενες 
ομάδες συμφωνήσουν διαφορετικά σε άμεσο χρόνο. 
Σ’ αυτή την περίπτωση οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως 
στον διαιτητή του αγώνα. Εάν ο διαιτητής αποφασίσει ότι οι στολές των δύο ομάδων μπορούν να 
προκαλέσουν σύγχυση, τότε  η φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να αλλάξει χρώμα στολής. Αν δεν 
έχει ο διαιτητής το αναγράφει στο Φ.Α. και η γηπεδούχος ομάδα αλλάζει χρώμα στολής και η 
φιλοξενούμενη τιμωρείται με πρόστιμο με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. 
Στην αγωνιστική περίοδο 2021-2022 κατ’ εξαίρεση στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και 
κύπελλα, επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) αλλαγές και 3 διακοπές στον αγώνα για τις αλλαγές 
αυτές και δήλωση 20άδας με 9 αναπληρωματικούς παίκτες στον πάγκο. Σε περίπτωση που ο 
αγώνας οδηγηθεί στην παράταση οι ομάδες θα έχουν δικαίωμα μιας επιπλέον αλλαγής (έκτη). 
Κάθε ομάδα θα μπορεί να κάνει χρήση μιας πρόσθετης αλλαγής και θα έχει πρόσθετη ευκαιρία 
για αλλαγή ανεξάρτητα από το αν έχει κάνει χρήση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού 
αλλαγών. Θα μπορεί επί πρόσθετα να προβεί σε αλλαγές κατά το διάστημα πριν την έναρξη της 
παράτασης και στη διάρκεια του ημιχρόνου της παράτασης. 
Εφόσον μια ομάδα δεν κάνει χρήση του μέγιστου αριθμού αλλαγών επιτρέπεται η χρήση των 
αλλαγών και των ευκαιριών που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της παράτασης. 
Τα  σωματεία που θα  χρησιμοποιήσουν  γήπεδο που ανήκει σε άλλο σωματείο ή Αρχή, θα πρέπει 
να προσκομίσουν στην ‘Ενωση έγγραφη συγκατάθεση του σωματείου ή της Αρχής. 
Εάν κατά την διάρκεια των αγώνων, ομάδα από ενδεχόμενη αδυναμία (η οποία θα οφείλεται 
αποκλειστικά και μόνο σε λόγους ακαταλληλότητα του γηπέδου ή εξ αιτίας ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας του γηπέδου και θα διαπιστώνεται από την διοργανώτρια), δεν μπορεί να 
αγωνιστεί στην έδρα που έχει δηλώσει και αν δεν έχει ορίσει με την δήλωση συμμετοχής 
εναλλακτική έδρα σε δεύτερο γήπεδο, έχει την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα το γήπεδο που θα 
ορίσει η κατά περίπτωση διοργανώτρια (άρθρο 8 παρ. 4  Κ.Α.Π.). 
Σε περίπτωση υλικών ζημιών σε γήπεδα που χρησιμοποιούν ως έδρα τους, από ποδοσφαιριστές, 
οπαδούς τους κ.λ.π., τα σωματεία είναι υπεύθυνα για την οικονομική αποκατάσταση. 
Σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων μας, είναι υποχρεωτική η παρουσία προσώπου που 
θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι είτε γιατρός, είτε 
νοσηλευτής, είτε διασώστης απόφοιτος Τ.Ε.Ι. και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά 
πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, και να είναι 
σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για τη ζωή περιστατικά. 
Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, στην 
οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Κ.Α.Π. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι επί σειρά 
ετών, το σύνολο των αγώνων των πρωταθλημάτων της Ενώσεώς μας, καλύπτεται από ιατρούς – 
νοσηλευτές, να συνεχίσει να ορίζει η αρμόδια Επιτροπή γιατρούς και νοσηλευτές για ιατρική 
κάλυψη των αγώνων και στην περίπτωση που δεν προσέλθει κάποιος ιατρός – νοσηλευτής σε 
κάποιον αγώνα, ο οποίος έχει ορισθεί από την ‘Ενωση, να μην θεωρείται υπεύθυνο της μη 
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διεξαγωγής του αγώνα το γηπεδούχο σωματείο. Ο ορισμός των ιατρών – νοσηλευτών θα 
ανακοινώνεται μαζί με τον ορισμό των διαιτητών. 
Στις περιπτώσεις που αρκετά σωματεία ορίζουν δικό τους ιατρό – νοσηλευτή κ.λ.π., ο οποίος θα 
πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά στην ‘Ενωση που να πιστοποιεί την ιδιότητά 
του, θα συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα αυτό, αφού πρώτα ενημερώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΩΣ την ‘Ενωση. Στην περίπτωση όμως που δεν προσέλθει ο ιατρός – νοσηλευτής, που 
έχει ορίσει το σωματείο, το σωματείο αυτό θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπει ο Κ.Α.Π. 
(άρθρο 21 παρ. 3). 
Σωματείο που ζητεί προφορικά τον ορισμό ιατρού – νοσηλευτή, το αίτημά του δεν θα γίνεται 
δεκτό. 
Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να προσέρχονται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα και να είναι 
έτοιμα να αγωνιστούν πέντε λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, η δε 
γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει στον διαιτητή ικανό αριθμό μπαλών και 
να έχει έτοιμο (χάραξη γραμμών, αποδυτήρια, δοκάρια κ.λ.π.) το γήπεδο για την ομαλή 
διεξαγωγή του αγώνα.   
 

9. ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

Τα σωματεία σε όλους τους αγώνες τους, πρέπει να έχουν μαζί τους και να προσκομίζουν 
στον διαιτητή, πριν την έναρξη του αγώνα: 
α) Τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών των ποδοσφαιριστών τους.  
Τα δελτία θα έχουν χρώμα ΛΕΥΚΟ και απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή με 
δελτίο παλαιού τύπου (χρώματος πορτοκαλί), η οποία και θεωρείται αντικανονική 
συμμετοχή. 
β) Κάρτα υγείας των ποδοσφαιριστών εν ισχύ, η οποία θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία 
του, θα φέρει την απαιτούμενη ιατρική θεώρηση και βεβαίωση και η οποία ισχύει για ένα έτος 
και η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 9 του άρθρου 33 του Ν. 2725/99 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4479/2017 και την με αριθμό 
386611/15976/1417/152/13-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
Υφυπουργού Αθλητισμού και πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. 
Για την νομότυπη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε ένα αγώνα αρκεί η προσκόμιση της 
κάρτας υγείας εν ισχύ. 
Η με οποιοδήποτε άλλον τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη. 
Σε περίπτωση που ομάδα χρησιμοποιήσει σε αγώνα πλαστές κάρτες υγείας, τιμωρείται 
με απόφαση της Ε.Ι.Π. με ανάκληση των δελτίων των ποδοσφαιριστών που βρέθηκαν με 
πλαστές κάρτες υγείας και θα παραπέμπεται στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή, για 
την επιβολή των λοιπών προβλεπομένων ποινών (άρθρο18 παρ. 4 Κ.Α.Π.). 
γ) Για τους προπονητές ισχύει ότι αναφέρει το άρθρο 22 της προκήρυξης πρωταθλημάτων. 
Σε παράβαση των ως άνω ο διαιτητής τιμωρείται πειθαρχικά από το αρμόδιο 
δικαιοδοτικό όργανο. 

 
10. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 

α) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24ώρου σε δύο αγώνες στο 
σωματείο στο οποίο ανήκει ή άλλων ομάδων π.χ. Εθνικής. Ο υπολογισμός του 24ώρου αρχίζει 
από το τελευταίο λεπτό της συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να 
συμπληρώνεται πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνιστά 
αντικανονική συμμετοχή και τιμωρείται μες την απώλεια του αγώνα και τις λοιπές ποινές του 
άρθρου 23 του Κ.Α.Π. αν υποβληθεί ένσταση. 
β) Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει 
το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας του. Ως συμπλήρωση της ως άνω ηλικίας των 
ποδοσφαιριστών, νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 ετών (από την ημέρα των 
γενεθλίων). 
γ) Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η συμμετοχή ως ποδοσφαιριστή σε 
αγώνα, φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εκπροσώπου, 
προπονητή, φυσικοθεραπευτή κ.λ.π.). Η υπαίτια ομάδα και ο αξιωματούχος του αγώνα 
τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Πειθαρχικού Κώδικα. 
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δ) Διαιτητές εν ενεργεία ή μη, δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε 
αγώνες. Τυχόν συμμετοχή τους είναι αντικανονική και σε περίπτωση υποβολής σχετικής 
ένστασης υποβάλλονται οι κυρώσεις του Κ.Α.Π. 
ε) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να μετέχουν προπονητές ΕΠΟ – UEFA που είναι κάτοχοι 
ταυτότητας τριετίας ή υπέβαλαν αίτηση για την απόκτησή τους, ως ποδοσφαιριστές σε 
επίσημους αγώνες, αναφέρονται στο κανονισμό προπονητών άρθρο 13. 
στ)   Απαγορεύεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, των οποίων η άδεια 
παραμονής τους στη χώρα μας έχει λήξει, όπως αυτή φαίνεται από το δελτίο ατομικών 
στοιχείων, υποχρεουμένου του διαιτητή να ελέγξει την λήξη των δελτίων αυτών και να 
απαγορεύσει την αναγραφή τους στο φύλλο αγώνα, ενημερώνοντας σχετικά τα σωματεία, άλλως 
η συμμετοχή τους είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης υποβάλλονται οι 
προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις. 
ζ) Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων και κυπέλλου της φετινής περιόδου 2021-
2022 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη την διάρκεια του 
αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές 
ομάδες δηλαδή να διαθέτουν ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο. Επιτρέπεται να εγγραφεί στο 
Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν 
δικαιούνται να αγωνίζονται στις Εθνικές ελληνικές ομάδες. 
Η παράβαση των παραπάνω απαγορεύσεων συνιστά λόγο αντικανονικής συμμετοχής, μετά από 
ένσταση του αντιπάλου σωματείου ή καταγγελία τρίτου σωματείου. 
η) Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής μπορεί να εγγράφεται – μεταγράφεται μόνο σε τρία το 
ανώτερο ερασιτεχνικά σωματεία, ανεξαρτήτου Ομοσπονδίας από την οποία προέρχεται,  από 1-7 
έως 30-6 του επομένου έτους. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδοσφαιριστής δύναται 
να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες μόνο για δύο σωματεία.  
Απαγορεύεται η συμμετοχή του σε αγώνες του τρίτου σωματείου, η οποία συμμετοχή του 
συνιστά αντικανονική συμμετοχή. 
Εξαίρεση στα ανωτέρω υπάρχει μόνο για τους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από 
Ομοσπονδίες που έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες αγωνιστικές περιόδους. 
Η ομάδα που ανήκει ο ποδοσφαιριστής δεν προσμετράτε κατά τον υπολογισμό των 3 
επιτρεπομένων μεταγραφών. 
θ) Για την έκτιση της ποινής αποκλεισμού ποδοσφαιριστών προσμετρώνται μόνο οι αγώνες 
που πραγματικά διεξήχθησαν. Εάν ο αγώνας διακοπεί, ακυρωθεί ή ματαιωθεί, οριστικά ο 
αποκλεισμός θεωρείται ότι έχει εκτιθεί εάν η ομάδα στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής δεν 
είναι υπεύθυνη για τα γεγονότα που οδήγησαν στην διακοπή, ακύρωση ή ματαίωση του αγώνα. 
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ομογενείς ποδοσφαιριστές λογίζονται πλέον βάσει της εθνικότητάς 
τους ως αλλοδαποί ή κοινοτικοί. 
 

11. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 
Για κάθε αγώνα και εφόσον είναι εφικτό, ορίζεται ένας παρατηρητής, που ασκεί τα καθήκοντά 
του, βάσει του κανονισμού των παρατηρητών αγώνων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και 
κυπέλλου. 
Τα έξοδα κίνησης του παρατηρητή θα καλύπτονται από το γηπεδούχο σωματείο και θα είναι 
ενσωματωμένα στο εξοδολόγιο αγώνα. Στα μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεως, τα οποία θα προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους ως παρατηρητές αγώνων, δεν θα καταβάλλονται έξοδα κίνησης. 
Δικαίωμα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο από κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο έχουν τα κάτωθι 
πρόσωπα:  
α. Ο γιατρός σωματείου, εάν υπάρχει, με την επίδειξη της επαγγελματικής του ταυτότητας. 
β. ‘Ενας εκπρόσωπος κάθε ομάδας, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. 
γ. Ένας φυσικοθεραπευτής κάθε ομάδας, με την επίδειξη του εκδοθέντος από την ‘Ενωση 
δελτίου πιστοποίησης φυσικοθεραπευτή, για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο. 
δ. Ο προπονητής κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του με την επίδειξη του εκδοθέντος από 
την ‘Ενωση δελτίου πιστοποίησης προπονητή για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο. 
ε. Ο προπονητής φυσικής κατάστασης κάθε ομάδας, με την επίδειξη του εκδοθέντος από 
την ‘Ενωση δελτίου πιστοποίησης προπονητή φυσικής κατάστασης, για την τρέχουσα 
ποδοσφαιρική περίοδο. 
στ. Ο προπονητής τερματοφυλάκων των ομάδων, με την επίδειξη του εκδοθέντος από την 
‘Ενωση δελτίου πιστοποίησης προπονητή τερματοφυλάκων. 
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ζ. Δύο (2) τραυματιοφορείς. 
η. Ο γυμναστής ή αναλυτής της ομάδος. 
Τα σωματεία μπορούν να εκδώσουν δελτία πιστοποίησης προπονητή τερματοφυλάκων 
και προπονητή φυσικής κατάστασης, προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά για την 
έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή. 

 
12. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Με την από 31/08/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως, οι διαιτητές και οι 
βοηθοί διαιτητών σε όλους τους αγώνες, θα ορίζονται  από την αρμόδια Επιτροπή της Ενώσεως. 
Τα έξοδα διαιτησίας εξοφλούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ και σε 
αντίθετη περίπτωση ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα και στο υπαίτιο γηπεδούχο σωματείο 
επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 21 παρ. 3 εδ. ε’ του Κ.Α.Π. 
Μέχρι την εξόφληση της ως άνω δαπάνης στην διοργανώτρια, δεν ορίζονται αγώνες του 
σωματείου αυτού, οι οποίοι κατακυρώνονται υπέρ του αντιπάλου. 
Σωματείο το οποίο θέλει στον αγώνα του να παρευρίσκεται παρατηρητής διαιτησίας ή αγώνα, 
οφείλει να το ζητήσει εγγράφως μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης και ώρα 12:00 πριν τον αγώνα 
του καταβάλλοντας ταυτόχρονα την αποζημίωσή του. 
Η είσοδος στα αποδυτήρια των διαιτητών, επιτρέπεται μόνο στον αρχηγό του σωματείου, για 
τυχόν υποβολή ένστασης.  
Σε διαφορετική περίπτωση οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθ. 12 παρ. 5 του Κ.Α.Π. 
 

13. ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΕΩΣ 
Η Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας θα εκδίδει για λογαριασμό των σωματείων τις σχετικές άδειες για 
την τέλεση των αγώνων. Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
πρόληψης (ομάδα περιφρούρησης) και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή 
διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των 
ποδοσφαιριστών, μελών και φιλάθλων τους.  
Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, 
επιβάλλονται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ενώσεως, οι προβλεπόμενες από τον 
Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο. και τον Κ.Α.Π. κυρώσεις. 
Οι ποινές σε σωματεία – ποδοσφαιριστές και αξιωματούχους του αγώνα, επιβάλλονται από την 
αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπής της Ενώσεως, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και η 
ημέρα κοινοποίησής τους προς στους ενδιαφερόμενους αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης 
της εκάστοτε ποινής στην επίσημη ιστοσελίδα της ‘Ενωσης. 
Τα σωματεία θα ενημερώνονται για τις ποινές των ποδοσφαιριστών, καθώς και για το 
πρόγραμμα αγώνων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ SITE της Ενώσεως (www.epsaitol.gr), το 
οποίο και θα ενημερώνεται για τα θέματα αυτά κάθε Τετάρτη πρωί. 

 
14. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
Σε  περίπτωση  διακοπής  του  αγώνα  λόγω καιρικών συνθηκών, αν ο αγώνας κριθεί 

επαναληπτέος συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα, σε ημερομηνία 
που θα ορίσει η διοργανώτρια (εντός 15 ημερών) και με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά την 
διακοπή (αριθμός τερμάτων, αριθμός ποδοσφαιριστών). Σε περίπτωση νέας διακοπής θα 
συνεχιστεί πάλι εντός 15 ημερών με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά την διακοπή. 

Σε περίπτωση που σωματείο δεν κατέλθει ν’ αγωνιστεί λόγω ανωτέρας βίας, η ανωτέρα 
βία θα αποδεικνύεται υποχρεωτικά με βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ή Γενικού Κρατικού 
Νοσοκομείου. Η δε  Αστυνομική  Αρχή, θα πρέπει  να  αναφέρει  ότι  επιλήφθηκε  η  ίδια του 
συμβάντος και όχι από δήλωση εκπροσώπου του σωματείου. 

 
15. ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΗΠΕΔΟ 
Η ματαίωση διεξαγωγής ενός αγώνα λόγω αντικανονικότητας γηπέδου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Α.Π., συνεπάγεται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας που είναι 
γηπεδούχος, τις συνέπειες του άρθρου 21 παρ. 3 του Κ.Α.Π. 
Επιτρέπετε η αναβολή αγώνα χωρίς χρονική δέσμευση, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, με 
απόφαση του Προέδρου της Ενώσεως. 

http://www.epsaitol.gr/
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Αν το γήπεδο καταστεί ακατάλληλο από υπαιτιότητα της γηπεδούχου ή της αντίπαλης ομάδας ή 
από τους οπαδούς τους, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η διεξαγωγή του αγώνα, στην υπαίτια 
ομάδα επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 21 παρ. 3 του Κ.Α.Π. 
 

16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Η οικονομική διαχείριση και επιστασία, ανήκει στο γηπεδούχο σωματείο. Τα έξοδα 

μετακίνησης κ.λ.π. του φιλοξενούμενου σωματείου, βαρύνουν εξ ολοκλήρου αυτό, χωρίς να 
δικαιούται να λάβει αυτά από τις εισπράξεις του αγώνα, οι οποίες περιέρχονται στο γηπεδούχο 
σωματείο.  

Η τιμή των εισιτηρίων σε αγώνες είναι γηπεδούχα σωματεία Γ’ Εθνικής, Α’ και Β’ 
κατηγορίας ορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ και για τα σωματεία της  Γ’ κατηγορίας στο ποσό των 
3 ευρώ. 

‘Όλα τα έξοδα του αγώνα βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο.  Τα γηπεδούχα σωματεία 
υποχρεούνται να αποδίδουν αμέσως το Φ.Π.Α. στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. 

Τα έσοδα του τελικού αγώνα, διανέμονται εξ ημισείας, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα στους 
φιναλίστ του τελικού. 

Την οικονομική επιστασία του αγώνα αυτού έχει η Ε.Π.Σ. 
Το άρθρο αυτό τελεί υπό αίρεση έως ότου επιτραπεί η είσοδος θεατών στον αγωνιστικό 

χώρο και η έκδοση εισιτηρίων. 
 
17. ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
Στην κυπελλούχο ομάδα, θα απονεμηθεί το κύπελλο μαζί με μετάλλια στους 

ποδοσφαιριστές της. 
Επίσης κύπελλο και μετάλλια στους ποδοσφαιριστές του, θα απονεμηθεί και στο 

ηττημένο σωματείο. 
Στον διαιτητή και στους βοηθούς του, θα απονεμηθούν μετάλλια. 
‘Ολοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα, οι αναπληρωματικοί 

καθώς και οι προπονητές, οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα 
μετάλλια. 

Οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές που δεν πειθαρχούν σε αυτή τους την 
υποχρέωση, τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματική 
ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ και εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα του σωματείου και της 
διοίκησής του, κατά την κρίση της διοργανώτριας, τιμωρείται με χρηματική ποινή 1.000 ευρώ 
(άρθρο 46 παρ. 4 εδ. β’ Κ.Α.Π.). 

Στην ομάδα που δεν συμμορφώνεται με το τελετουργικό της απονομής και προβεί 
σε ενέργειες που προσβάλουν το φίλαθλο πνεύμα, επιβάλλεται χρηματική ποινή 3.000 
ευρώ (άρθρο 46 παρ. 3 εδ. γ’ Κ.Α.Π.). 

Επίσης σωματείο που δεν συμμορφώνεται με το τελετουργικό της απονομής και προβεί 
σε ενέργειες που προσβάλουν το φίλαθλο πνεύμα τιμωρείται με πρόστιμο 3.000 ευρώ (άρθρο 46 
Κ.Α.Π.). 

 
18. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Α) Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Κ.Α.Π., το παράβολο ορίζεται ύστερα από την 
από 31/8/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Α. σε: 
1. Για αντικανονικότητα γηπέδου (μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Κ.Α.Π.), 

τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 ευρώ, σύνολο 150 ευρώ. Η γηπεδούχος ομάδα 
έχει δικαίωμα να διατυπώσει αντιρρήσεις με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή 
υπογεγραμμένο από τον αρχηγό ποδοσφαιριστή. 

2. Για παράβαση διατάξεων του άρθρου 12 του Κ.Α.Π. σχετικά με τον ορισμό διαιτητών ή 
βοηθών ή την αντικατάσταση των ορισθέντων, τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 
100 ευρώ, σύνολο 150 ευρώ. 

3. Για αντικανονική διακοπή αγώνα, που οφείλεται σε αναιτιολόγητη και αντίθετη με τους 
κανονισμούς απόφαση του διαιτητή, τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 ευρώ, 
σύνολο 150 ευρώ. 

4. Για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Α.Π. από τον διαιτητή, που 
σχετίζονται με την συμπλήρωση των ομάδων, μετά την έναρξη του αγώνα, τέλος 
λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 ευρώ, σύνολο 150 ευρώ. 
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5. Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, παράβολο 100 
ευρώ, σύνολο 150 ευρώ, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να κατονομάζεται. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένοι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η 
ένσταση. Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή, 
τακτικού ή αναπληρωματικού, ο οποίος αγωνίστηκε από τους αναγραφόμενους στο 
φύλλο αγώνα. 

6. Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή, ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να κατονομάζεται.  
Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά ενός, περισσοτέρων ή και όλων των 
ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν και θα πρέπει να κατονομάζεται. Τέλος λειτουργίας 
50 ευρώ, παράβολο 100 ευρώ, επί ποινή απαραδέκτου καταβάλλεται υποχρεωτικά 
ξεχωριστό παράβολο για κάθε ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται κάθε μία 
από τις ενστάσεις, στις οποίες καλείται να εξετάσει το αρμόδιο όργανο. 
Στην ένσταση αυτή το παράβολο επιστρέφεται μόνο για τους ποδοσφαιριστές των 
οποίων διαπιστώθηκε η πλαστοπροσωπία. 

7. Κατά του κύρους του αγώνα ο οποίος ετελέσθη μη νόμιμα κατά παράβαση διατάξεων του 
Κ.Α.Π. ή της εγκριθείσης προκήρυξης, στην οποία διάταξη όμως θα πρέπει να αναφέρεται 
ρητά ότι ενδεχόμενη παράβασή της συνιστά αντικανονική διεξαγωγή του αγώνα και 
χορηγεί την δυνατότητα υποβολής της σχετικής ένστασης τέλος λειτουργίας 50 ευρώ, 
παράβολο 100 ευρώ, σύνολο 150 ευρώ. 

8. Για παράλειψη παρουσίας ιατρού για την διεξαγωγή του αγώνα, τέλος λειτουργίας 50 
ευρώ, παράβολο 100 ευρώ, σύνολο 150 ευρώ. 

 
Η μη κατάθεση του παραβόλου ή η κατάθεση εκπρόθεσμα ή ελλιπούς καθιστά απαράδεκτη την 
συζήτηση της ένστασης ή της καταγγελίας (άρθρο 23 παρ. 4 εδ. γ’ Κ.Α.Π.). 
Οι παραπάνω ενστάσεις διέπονται από τα προβλεπόμενα του άρθρου 23 του Κ.Α.Π., όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 
Β) Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση του ενιστάμενου 
σωματείου είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται  υπόψη (άρθρο 23 παρ. 4 εδ. ε’  Κ.Α.Π.). 
Οι ενστάσεις 1, 2, 5 (όταν αφορά αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ως 
αναπληρωματικός χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φ.Α. πριν την έναρξη του αγώνα, ποδοσφαιριστή 
που ξανασυμμετείχε σε αγώνα ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί από αυτόν ή αν ομάδα 
αγωνισθεί για κάποιο διάστημα με ποδοσφαιριστή παραπάνω), 6 της προηγούμενης 
παραγράφου, καταχωρούνται στο Φ.Α. από τους αρχηγούς των ομάδων που ενίστανται, πριν την 
έναρξη του αγώνα, με εξαίρεση την ένσταση πλαστοπροσωπίας, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 
υπογραφή του φύλλου αγώνα και με την προϋπόθεση ότι ο διαιτητής θα έχει ειδοποιηθεί 
σχετικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδος μέχρι την λήξη της 
διάρκειας του αγώνα και της τυχόν παράτασής του. 
 
Γ) Οι παραπάνω ενστάσεις υποβάλλονται στην διοργανώτρια, με συστημένη επιστολή ή με 
αποδεικτικό επίδοσης, μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την λήξη του αγώνα. ΄Ολες οι 
παραπάνω ενστάσεις που αποστέλλονται στην διοργανώτρια με συστημένη επιστολή, 
διαβιβάζονται υποχρεωτικά και με ΦΑΞ, εντός της παραπάνω προθεσμίας.  
Αν γίνει δεκτή η ένσταση, το παράβολο επιστρέφεται στο ενιστάμενο σωματείο. Αν απορριφθεί 
περιέρχεται στο ταμείο της Ενώσεως. 
 
Δ) Καταγγελία από τρίτη ομάδα επιτρέπεται να διατυπωθεί αποκλειστικά για αντικανονική 
συμμετοχή ποδοσφαιριστών σε αγώνα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα οκτώ (48) 
ωρών από την λήξη του αγώνα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η καταγγέλλουσα ομάδα έχει 
άμεσο έννομο συμφέρον κατά τον χρόνο άσκησης της καταγγελίας, το οποίο περιοριστικά 
προσδιορίζεται στην διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος που μετέχει 
και έχει σχέση με την συγκεκριμένη ομάδα κατά της οποίας στρέφεται η καταγγελία. Η 
παραπάνω καταγγελία αποστέλλεται στην ‘Ενωση με συστημένη επιστολή, επί ποινή 
απαραδέκτου της συζήτησης διαβιβάζεται δε υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ και κατατίθεται εντός 
της προθεσμίας το αντίστοιχο παράβολο, το οποίο εφόσον δεν κατατεθεί μέσα στην ταχθείσα 
προθεσμία ή κατατεθεί ελλιπές, η καταγγελία δεν συζητείται. 
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Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση ή καταγγελία, στο σωματείο επιστρέφεται ολόκληρο  το 
παράβολο και όχι το τέλος λειτουργίας. 
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση ή καταγγελία που προβλέπεται από το άρθρο 23 του 
Κ.Α.Π. η υπαίτια ομάδα τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα του Κ.Α.Π. 
 

19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια 
ποδοσφαιρικά όργανα. 
Όλα τα πρωταθλήματά μας διεξάγονται αυστηρά με βάση τους κανόνες που ορίζονται 
στην παρούσα προκήρυξη, στο καταστατικό της Ενώσεως και στους Κανονισμούς της 
Ε.Π.Ο. 
Οποιαδήποτε προϋπόθεση / υποχρέωση προέρχεται εκτός προκηρύξεων και κανονισμών 
ποδοσφαίρου, εφόσον δεν εγκριθεί με έναν επίσημο τρόπο από την Ε.Π.Ο. δεν ισχύει και 
δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε από την διοργανώτρια, ούτε από τα Δικαστικά / 
Δικαιοδοτικά όργανα της Ε.Π.Ο. 
Σωματεία που προσφεύγουν κατά των διοργανωτριών Ενώσεων ή της Ε.Π.Ο. ή και κατά 
λοιπών σωματείων και επιδιώκουν να κερδίσουν αγωνιστικό πλεονέκτημα, 
επικαλούμενα διατάξεις ή κανόνες εκτός των προκηρύξεων και των κανονισμών της 
Ε.Π.Ο. ή προσφεύγουν ενώπιον τρίτων Αρχών και όχι των προβλεπομένων στο 
καταστατικό και κανονισμούς της Ε.Π.Ο., τιμωρούνται από την οικεία Πειθαρχική 
Επιτροπή με ποινή αφαίρεσης δέκα (10) βαθμών από το πρωτάθλημα στο οποίο 
συμμετέχουν και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ενώ ο πρόεδρος και ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτών τιμωρούνται επίσης με ποινή απαγόρευσης εισόδου στους 
αγωνιστικούς χώρους από 1 έως 3 χρόνια και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ ο καθένας. 
 

20. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ – Μ.Μ.Ε. 
Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 29 παρ. 9 του Κ.Α.Π. 
Οι δημοσιογράφοι για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να υποβάλλουν 

αίτημα στην ‘Ενωση για την έκδοση άδειας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους, 
προσκομίζοντας προσωπική αίτηση αναγράφοντας το Μ.Μ.Ε. στο οποίο ανήκουν, με υπογραφή 
και σφραγίδα του ΜΜΕ ή την επαγγελματική τους ταυτότητα από την ΕΣΗΕΑ και μία 
φωτογραφία. 

Τα ΜΜΕ για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στην 
‘Ενωση για την έκδοση άδειας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους, προσκομίζοντας αίτηση 
αναγράφοντας το Μ.Μ.Ε. στο οποίο ανήκουν, με υπογραφή και σφραγίδα του ΜΜΕ. 

Η είσοδός τους στους αγωνιστικούς χώρους, θα γίνεται μόνο με την επίδειξη του δελτίου 
πιστοποίησης εισόδου από την ‘Ενωση. 
 

21. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Σε περίπτωση έκδοσης υγειονομικού πρωτοκόλλου λόγω Covid-19, από την Ελληνική 
Πολιτεία, όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με αυτό. 
 

22. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Η διεξαγωγή των αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κ.Α.Π., του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., του κανονισμού προπονητών, του κανονισμού 
ερασιτεχνικών σωματείων, των κανόνων παιχνιδιού, του καταστατικού της Ε.Π.Ο., του 
Καταστατικού της Ενώσεως και της προκήρυξης αυτής, και για κάθε τι που δεν προβλέπεται θα 
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ‘Ενωσης, στα πλαίσια του καταστατικού της και των 
κανονισμών και του ορθού και του δίκαιου. Σε δεύτερο βαθμό η Επιτροπή Εφέσεων της 
Ε.Π.Ο. - 
 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
        ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ          ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ 


