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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ
Ζ ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΚΟΕΑΝΖ , αθνύ έιαβε ππόςε :
Α)Σν Καηαζηαηηθό ηεο
Β)Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ
Γ)Σνλ Πεηζαξρηθό Κώδηθα
Γ)Σηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο.
Δ)Σελ αξηζ. 8 / 28-08-2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο
Σ)Σνλ Καλνληζκό Πξνπνλεηώλ
Ζ) Σελ ππ’ αξηζ. 29/22 -07 -2022 απόθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο ΔΠΟ επηθπξώζεη
βαζκνινγίαο Πξσηαζιήκαηνο Πξσηαζιεηώλ ΔΠ

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
Σνπο αγώλεο Πξσηαζιήκαηνο πνδ/θήο πεξηόδνπ 2022 - 2023 κεηαμύ ησλ
ζσκαηείσλ ηεο Α΄ θαη Β' Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο θαη ζηνπο νπνίνπο δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο κεηά ηηο δειώζεηο έρνπλ ηα παξαθάησ ζσκαηεία, θαηά θαηεγνξία:
Α' Κ Α Σ Ζ Γ Ο Ρ Η Α
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ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΠΣΟΛ/ΓΑ
ΑΛΗΑΚΜΩΝ ΑΗΑΝΖ
Α.Δ. ΚΟΕΑΝΖ
Α.Δ.Κ. ΚΑΗΑΡΔΗΑ-ΚΖΠΟΤ-ΠΑΡΣΟΤ
ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΔΡΑΣΤΡΑ

Α.Ο. ΚΡΟΚΟΤ
. Α.. ΒΔΛΒΔΝΣΟ
ΓΟΞΑ ΒΔΡΜΗΟΤ ΠΤΡΓΩΝ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΗΑΣΗΣΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΚΟΕΑΝΖ

Φ.. ΔΟΡΓΑΪΚΟ ΠΣΟΛ/ΓΑ ΑΚΑΓ. ΠΟΓ
ΠΑ.Ο. ΚΟΗΛΩΝ ΚΟΕΑΝΖ
ΣΗΣΑΝ ΔΡΒΗΩΝ
Μ. ΑΛΔΞ. ΑΡΓΑΑ
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Β΄ Κ Α Σ Ζ Γ Ο Ρ Η Α
Α.Δ. ΠΔΡΓΗΚΚΑ
ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΑΔΣΟ ΠΣΟΛ.
ΚΟΕΑΝΖ 2004

Α.Μ.. ΓΑΛΑΣΗΝΖ

ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΑΡΓΗΛΟΤ

ΑΚΡΗΣΔ ΚΟΕΑΝΖ

ΔΘΝΗΚΟ ΒΑΣΔΡΟΤ
ΓΑΦΝΖ ΠΟΛΤΜΤΛΟΤ
ΖΡΑΚΛΖ ΓΡΔΠΑΝΟΤ

ΔΛΠΗΓΔ Α.Δ. ΚΟΕΑΝΖ
Μ.Α.Π..ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
ΗΩΝΗΚΟ ΒΑΘΤΛΑΚΚΟΤ

Α..ΓΑΝΟΗ ΚΟΕΑΝΖ 2000

ΑΠΟΛΛΩΝ 2010 ΑΚΡΗΝΖ

ΑΚΑΓ. ΠΟΓ. ΒΟΪΟΤ “Ζ
ΔΝΩΖ”

ΑΣΡΑΠΖ ΚΛΔΗΣΟΤ

ΒΔΡΜΗΟ
ΚΑΡΤΟΥΩΡΗΟΤ

ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΟ

.Α Δ. ΑΝΩ ΚΩΜΖ-

Μ.ΑΛ.ΥΑΡΑΤΓΖ

ΔΡΜΖ ΠΛΑΣ/ΣΟ
ΑΝΑΓ/Ζ ΛΗΒΑΓΔΡΟΤ

ΛΔΤΚΟΠΖΓΖ
ΑΠΟΛΛΩ Ν ΑΚΡΗΝΖ

1.- ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
Ζ πξνθήξπμε απηή είλαη πξόζθιεζε γηα δέζκεπζε κε ηελ Δ.Π.. Κνδάλεο ησλ
νκάδσλ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα απηό, όηη απνδέρνληαη
ηνπο όξνπο δηεμαγσγήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο, ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Α.Π. (άξζξν 7 παξ.
2 θαη 3).
2.- ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΑΓΩΝΩΝ & ΛΖΞΖ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ αγώλσλ πξσηαζιεκάησλ απηώλ, νξίδεηαη γηα ηελ Α΄
Καηεγνξία 10 & 11 /09/2022 θαη γηα ηελ Β΄ Καηεγνξία 17& 18/09/2022 ε
νπνία δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο απόθαζεο ηεο ΔΠ
Κνδάλεο ή ηεο ΔΠΟ ιόγνπ εθηάθησλ ζπλζεθώλ .Ζκεξνκελία ιήμεο ησλ αγώλσλ
νξίδεηαη ε 30/06/2023 ή δηαθνξεηηθά κε έθηαθηε απόθαζε ηεο ΔΠΟ.
3.- ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Όια ηα ζσκαηεία όθεηιαλ λα ππνβάιινπλ κέρξη 22-07-2022 γηα ηελ Α΄ Καηεγνξίαο
θαη 22-07-2022 γηα ηε Β΄ Καηεγνξία δήισζε ζπκκεηνρήο ζηελ Δ.Π.., ζε εηδηθό
έληππν, πνπ ρνξεγείηαη απ΄ απηήλ θαη ε νπνία πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηα
ζρεηηθά παξάβνιν ηεο εηεζίαο ζπλδξνκή πξνο ηελ έλσζε , θαη παξάβνιν (100)
εθαηό επξώ γηα ηελ ζπκκέηνρε ζην πξσηάζιεκα γηα ηελ Α΄΄ & Β΄΄ νγδόληα (80)
θαζώο θαη εμόθιεζεο
ηπρόλ πξνεγνύκελσλ νθεηιώλ θαη πλππνζρεηηθό
Γηαηηεζίαο / Γήισζε σκαηείνπ επηθπξσκέλν γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ
εθπξνζώπνπ ηνπ ζσκαηείνπ ηελ ζύλζεζε ηνπ Γ. ηνπ ζσκαηείνπ .. Γηα ηε Β΄
θαηεγνξία
ζα
γίλνπλ
δεθηέο
θαη
δειώζεηο
ζσκαηείσλ
πνπ
ζα
επαλαδξαζηεξηνπνηεζνύλ , επαλεγγξαθνύλ ή αλαγλσξηζζνύλ(λέα ζσκαηεία), κέρξη
26-08-2022.
ηε δήισζε απηή, εθηόο ησλ άιισλ, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη ηα ρξώκαηα ηεο
νκάδαο, θαζώο θαη ην γήπεδν, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο έδξα θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ αγώλσλ
πξσηαζιήκαηνο.
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Δπίζεο ηα ζσκαηεία πνπ δειώλνπλ σο έδξα, γήπεδν πνπ αλήθεη ζε άιιε νκάδα ή
Αξρή, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ζσκαηείνπ ή ηεο Αξρήο πεξί
παξαρώξεζεο ηνπ γεπέδνπ , δηαθνξεηηθά ε δήισζε ζπκκεηνρήο δε ζα γίλεηαη δεθηή.
Γελ δήισζα ζπκκέηνρε ν Μ. ΑΛΔΞ. ΑΡΓΑΑ θαη ηελ ζέζε πήξε ύζηεξα από απόθαζε
ηνπ Γ.. Α.Δ.ΠΔΡΓΗΚΑ

Κάζε ζσκαηείν αλεμαξηήηνπ θαηεγνξίαο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζηελ Έλσζε
ηηο πξάμεηο ζπλαίλεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα
ησλ πνδνζθαηξηζηώλ , ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη ηνπ πξνπνλεηή (ΠΟΤ ΓΔΝ ΣΗ
ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΚΟΜΗΔΗ) πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγσληζηηθώλ ππνρξεώζεσλ .
4.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ-ΖΜΔΡΑ ΚΑΗ ΩΡΑ ΣΔΛΔΖ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
α) Σν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα θαηαξηηζηεί κε ηε δεκόζηα θιήξσζε ησλ νκάδσλ,
πνπ ζα είλαη αληίπαιεο. Ζ θιήξσζε ησλ αγώλσλ ηεο Α΄&Β΄΄ Δξαζηηερληθήο
θαηεγνξίαο ζα γίλεη ζηηο 28/08/2022 εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 11.00 ζην γήπεδν
ηεο ΔΠ , ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ε θιήξσζε ησλ αγώλσλ ηνπ Κππέιινπ
Δξαζηηερλώλ. ηηο θιεξώζεηο ησλ αγώλσλ κπνξνύλ λα παξίζηαληαη δπν
εθπξόζσπνη από θάζε σκαηείν .
β) Σα γήπεδα ηέιεζεο ησλ αγώλσλ, νη γεπεδνύρεο νκάδεο, ε εκέξα θαη ώξα έλαξμεο
ησλ αγώλσλ ζα θαζνξηζηνύλ κε ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ.
γ) Σα ζσκαηεία ηεο Α΄ Καηεγνξίαο ζα αγσλίδνληαη ζε γήπεδα κε ρόξην, δηαθνξεηηθά
ν αγώλαο δε ζα ηειείηαη θαη ην ππαίηην ζσκαηείν ζα ππνζηεί ηηο πξνβιεπόκελεο, από
ηνλ ΚΑΠ, θπξώζεηο.
δ)Οη αγώλεο ζα ηεινύληαη θάζε ΑΒΒΑΣΟ ην ΑΠΟΓΔΤΜΑ θαη ΚΤΡΗΑΚΖ
ΠΡΩΪ ή ΜΔΖΜΔΡΗ ή ΑΠΟΓΔΤΜΑ. Αγώλεο κπνξνύλ λα γίλνληαη θαη άιιεο
κέξεο ηεο εβδνκάδαο, εθόζνλ απηό ήζειε θξηζεί αλαγθαίν από ηελ Έλσζε, γηα
ηελ έγθαηξε ιήμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. ηελ Έλσζε δίλεηαη ην δηθαίσκα λα
δηεμαρζεί έλαο αγώλαο πνπ δηαθόπεθε ή αλαβιήζεθε νπνηαδήπνηε κέξα ηεο
εβδνκάδαο.
5.- ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ ΑΓΩΝΑ
ηνπο αγώλεο ζα νξίδεηαη, θαηά πεξίπησζε, έλαο εθπξόζσπόο καο (Παξαηεξεηήο) ν
νπνίνο ζα κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ εθείλσλ πνπ ζα
επηηξέπνπλ λα δηεμάγεηαη ν αγώλαο , ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο .
Αλ δελ πξνζέιζεη παξαηεξεηήο αγώλα, ν αγώλαο δηεμάγεηαη θαη ρσξίο απηόλ .
6.- ΗΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ
Οη δηαγσληδόκελεο νκάδεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε θαξκαθεπηηθό πιηθό
γηα ηηο αλάγθεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ηνπο.
ε όινπο ηνπο αγώλεο, όισλ ησλ ηνπηθώλ εξαζηηερληθώλ πξσηαζιεκάησλ,
αλδξώλ θαη αθαδεκηώλ είλαη ππνρξεσηηθή, κε επζύλε ηεο γεπεδνύρνπ νκάδαο, ε
παξνπζία πξνζώπνπ πνπ ζα αζθεί θαζήθνληα ηαηξνύ αγώλα. Σν πξόζσπν απηό
δύλαηαη λα είλαη είηε ηαηξόο είηε λνζειεπηήο είηε δηαζώζηεο, απόθνηηνο ησλ ΣΔΗ
θαη δηαπηζηεπκέλνο ηνπ ΔΚΑΒ ή εηδηθά πηζηνπνηεκέλνο ζηελ παξνρή πξώησλ
βνεζεηώλ θαη ηδηαίηεξα ζε αζιεηηθά γεγνλόηα, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα
αληηκεησπίζεη αηθλίδηα θαη επηθίλδπλα γηα ηε δσή πεξηζηαηηθά πνπ κπνξεί λα
πξνθύςνπλ ζε έλαλ πνδνζθαηξηθό αγώλα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη
πξόζσπν πνπ λα αζθεί θαζήθνληα γηαηξνύ, θαηά ηα αλσηέξσ, ν αγώλαο δε
δηεμάγεηαη. κε ππαηηηόηεηα ηεο γεπεδνύρνπ νκάδαο, ε νπνία ράλεη ηνλ αγώλα κε
ηέξκαηα 0-3 θαη ηεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαθόζηα (300) επξώ. Δάλ
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δηεμαρζεί ν αγώλαο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ πνηλώλ γηα ηε γεπεδνύρν νκάδα πνπ
ηζρύνπλ, ν δηαηηεηήο παξαπέκπεηαη γηα πεηζαξρηθό έιεγρν.
7.- ΠΟΗΝΔ Δ ΒΑΡΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ
ρεηηθά κε ηηο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο πνδ/ηώλ γηα παξαβάζεηο ησλ
Καλόλσλ Παηδηάο - Καλνληζκνύ αγώλσλ Πνδ/ξνπ -Γεληθώλ Καλνληζκώλ θ.ι.π. θαη
κε ηνλ ηξόπν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο επηβνιήο πνηλώλ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 10 θαη 3 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα .
8.- ΠΟΗΝΔ Δ ΒΑΡΟ ΑΞΗΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΔΝΣΟ ΑΓΩΝΗΣΗΚΟΤ
ΥΩΡΟΤ.
Γηα ηηο πνηλέο ησλ αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 θαη 3
ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα.
9.- ΟΦΔΗΛΔ ΑΠΟ ΠΟΗΝΔ
Αλ ε θαηαβνιή ησλ νθεηιόκελσλ ρξεκαηηθώλ πνηλώλ ησλ άξζξσλ ηνπ
Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα είλαη ίζε ή ππεξβαίλεη ηα 150 επξώ , πξέπεη λα γίλεη εληόο
30 εκεξώλ , πξνζεζκία πνπ μεθηλά από ηελ επόκελε ηεο επίδνζεο ηεο απόθαζεο
(Άξζξν 23 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα).
10.- ΣΡΟΠΟ ΣΔΛΔΖ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
α) Όια ηα ζσκαηεία ηεο Α΄ θαηεγνξίαο ζα έρνπλ ζηελ ελδεθάδα δπν (2) πνδ/ηέο
θάησ ησλ 20 θαη Β΄ θαηεγνξίαο έλα (1) πνδ/ηε θάησ ησλ 21 εηώλ αληίζηνηρα, νη
νπνίνη ζα κεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηνπο δηεμαγόκελνπο αγώλεο ζπλερώο θαη
θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα απηώλ. Γηα ηελ πεξίνδν 2022-2023 νη γελλεζέληεο ην 2002
ζεσξνύληαη θάησ ησλ 20 εηώλ γηα ηελ Α΄ θαη νη γελλεζέληεο ην 2001 θάησ ησλ
21 εηώλ γηα ηε Β΄ Καηεγνξία.
ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο, ην ζσκαηείν ζα ππνζηεί ηηο
πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο.
ε πεξίπησζε απνβνιήο ηνπ ελόο, ή θαη ησλ δύν απηώλ πνδ/ηώλ, ν αγώλαο
ζπλερίδεηαη ρσξίο απηνύο θαη ζεσξείηαη λόκηκνο.
Αλ ηξαπκαηηζζνύλ πνδ/ηέο θάησ ησλ 20 θαη αληίζηνηρα ησλ 21 εηώλ θαη εθόζνλ
ζηελ εληεθάδα ππάξρνπλ κόλν 2 ή 1 , ζα αληηθαζίζηαληαη κόλνλ από πνδ/ηέο ή
πνδ/ηε ηεο ειηθίαο απηήο, δηαθνξεηηθά ζα αγσλίδεηαη ην ζσκαηείν κε ειιηπή ζύλζεζε
θαη ν αγώλαο ζα ζεσξείηαη λόκηκνο. Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή
γελλεζέληα ην 1980 θαη πξηλ ζηα πξσηαζιήκαηα Α΄ θαηεγνξίαο . ηα
πξσηαζιήκαηα Β΄ θαηεγνξίαο επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. (2)
πνδνζθαηξηζηώλ γελλεζέλησλ ην 1979 θαη πξηλ θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα ηνπ
(1) ελόο εμ απηώλ.
γ)Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ζπκκεηνρή πνδ/ηή ζε δεύηεξν αγώλα πξηλ παξέιζεη
24σξν από ηε ιήμε ηνπ πξώηνπ αγώλα, πνπ κεηείρε.
δ) Οη αγώλεο ζα είλαη δηπινί.
ε) Ζ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα είλαη 90' ιεπηά ηεο ώξαο, ζε δύν εκίρξνλα ησλ 45'
ιεπηώλ ην θαζέλα.
ζη) Δίλαη ππνρξεσηηθή ζηνπο αγώλεο ε αλαγξαθή αξηζκώλ από ην 1 έσο ην 18 ζηελ
εκθάληζε (θαλέια-παληεινλάθη) ησλ πνδνζθαηξηζηώλ .
δ) Απαγνξεύεηαη ε έλαξμε ηνπ αγώλα , εάλ έζησ θαη κηα από ηηο δηαγσληδόκελεο
νκάδεο, παξνπζηαζηεί ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν κε ιηγόηεξνπο από ελληά (9) πνδ/ηέο.
Γελ είλαη δπλαηή ε ζπλέρηζε αγώλα Πξσηαζιήκαηνο, εθ όζνλ ε κία ή θαη νη δύν
νκάδεο παξακείλνπλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν κε ιηγόηεξνπο από επηά (7) πνδ/ηέο. Ο
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δηαηηεηήο ζηελ πεξίπησζε απηήλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαθόςεη ηνλ αγώλα εηο
βάξνο ηεο ππαίηηαο ή ησλ ππαηηίσλ νκάδσλ. . Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα
αγσληζηή ή δήισζε παξαίηεζε από ησλ αγώλα ή αγώλεο πξσηαζιήκαηνο
ηηκσξείηαη ζύκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. άξζξν 21 θαη κε ρξεκαηηθό
πξόζηηκν 200 επξώ άξζξν. 17 παξ 2 Κ.Α.Π . Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην
θύιιν αγώλα έσο ηεζζάξσλ (4) πνδνζθαηξηζηώλ, πνπ δε δηθαηνύληαη λα
αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε δπν (2)
πνδνζθαηξηζηώλ ζηελ ελδεθάδα. Ζ παξάβαζε ησλ αλσηέξσ ζπληζηά
αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη ζε πεξίπησζε έλζηαζεο ε νκάδα ράλεη ηνλ αγώλα
κε 3 – 0 θαη ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 2000 επξώ (άξζξν 19 παξ. 11
θαη 14 ηνπ Κ.Α.Π. ) θαη αθαίξεζε 3 βαζκώλ από ην βαζκνινγηθό πίλαθα .
ε) Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ Γειηίν Αζιεηηθήο Ηδηόηεηαο
Πνδνζθαηξηζηή νξηζκέλνπ ρξόλνπ (ρξώκαηνο ιεπθνύ) θαη είλαη θάηνρνη ηεο Κάξηαο
Τγείαο Αζιεηή ζε ηζρύ θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε δε ζα κπνξνύλ λα αγσληζηνύλ .
ζ}ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2022-2023, θαη’ εμαίξεζε ζηνπο αγώλεο ηνπ
πξσηαζιήκαηνο ηεο A΄ & B εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο επηηξέπνληαη κέρξη πέληε (5)
αιιαγέο, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ηξείο (3) θπζηθέο δηαθνπέο ηνπ αγώλα
θαη δήισζε 20αδαο, αληί 18αδαο, κε ελλέα (9) αλαπιεξσκαηηθνύο παίθηεο ζηνλ
πάγθν. ηνπο αγώλεο playoff- playout, ή αγώλα θαηάηαμεο ζε πεξίπησζε πνπ αγώλαο
νδεγεζεί ζηελ παξάηαζε, νη νκάδεο ζα έρνπλ δηθαίσκα κίαο επηπιένλ αιιαγήο
πνδνζθαηξηζηή έθηεο (6), πέξαλ ησλ πέληε (5) αιιαγώλ, πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ αγώλα.(Άξζξν 16 παξ. 3 α ηνπ Κ.Α.Π.). Σα παξαπάλσ ζα ηζρύνπλ γηα
όιε ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2022-2023 εθηόο αλ ε ζπλζήθε απηή αιιάμεη κε
απόθαζε ησλ ππεξθείκελσλ αξρώλ (UEFA - FIFA) πνπ ζα έρεη ππνρξεσηηθή ηζρύ θαη
ζηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα
11.- ΠΡΟΠΟΝΖΣΔ
α) Σα εξαζηηερληθά ζσκαηεία ππνρξενύληαη λα πξνζιακβάλνπλ πξνπνλεηέο
θαηόρνπο δηπιώκαηνο αλάινγνπ ησλ αλαθεξόκελσλ ζην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ
θαλνληζκνύ πξνπνλεηώλ πνδνζθαίξνπ , θαηόρνπο ηαπηόηεηαο Δ.Π.Ο. 3εηνύο
δηάξθεηαο ζε ηζρύ.
β) Σα εξαζηηερληθά ζσκαηεία Β΄ θαηεγνξίαο ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκνύλ λα
πξνζιάβνπλ πξνπνλεηή , ζα πξνζιακβάλνπλ κε βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ θαλνληζκνύ πξνπνλεηώλ.
γ) Πξνπνλεηήο θαη ν ηπρόλ βνεζόο πξνπνλεηή νη νπνίνη δελ θαηέρνπλ ην δειηίν
πηζηνπνίεζεο απαγνξεύεηαη λα εηζέιζνπλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν (ηερληθή
πεξηνρή) , λα παξακείλνπλ θαη λα δίλνπλ νδεγίεο ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο . Ο
ζρεηηθόο έιεγρνο δηελεξγείηαη από ηνπο δηαηηεηέο ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε ηνλ
ΚΑΠ Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ .
Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ
α) Ζ Δ.Π.Ο. εθδίδεη δειηία πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ , γηα
ηα ζσκαηεία πνπ αγσλίδνληαη ζην πξσηάζιεκα ηεο Γ΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο .
β) Ζ Δ.Π.. εθδίδεη δειηία πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή ππέξ ηνπ ζσκαηείνπ , γηα ηα
ζσκαηεία ησλ ηνπηθώλ θαηεγνξηώλ .
γ) Οη δηαδηθαζίεο , ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηαπηόηεηαο πξνπνλεηή
ηξηεηίαο UEFA
θαη ηαπηόηεηαο πξνπνλεηή ηξηεηίαο Δ.Π.Ο. , δειηίνπ
πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή , πηζηνπνηεηηθώλ παξαθνινύζεζεο ή βεβαίσζε
παξαθνινύζεζεο πξνπνλεηή θαζώο θαη ηα παξάβνια είλαη αλαξηεκέλα ζην site
ηεο Δ.Π.Ο.
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Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε έθδνζεο δειηίνπ πηζηνπνίεζεο (κεηαμύ ησλ άιισλ
δηθαηνινγεηηθώλ ) ε ύπαξμε ηαπηόηεηαο ηξηεηίαο ζε ηζρύ .
δ) Μόλν ε Δ.Π.Ο. ζα εθδίδεη ηηο ηαπηόηεηεο πξνπνλεηώλ ηξηεηίαο UEFA θαη
Δ.Π.Ο. εθόζνλ νη αηηνύληεο πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ απαηηεί ν θαλνληζκόο
πξνπνλεηώλ.
12.- ΜΠΑΛΔ ΑΓΩΝΩΝ
Ζ γεπεδνύρνο νκάδα νθείιεη ππνρξεσηηθά λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαηηεηή
κπάιεο ζε ηθαλό αξηζκό γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη
πιεξνύλ ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Καλόλσλ Παηρληδηνύ . Γηα ηε κπάια
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθαζίδεη κόλνλ ν δηαηηεηήο.
13.- ΓΗΑΗΣΖΗΑ
α) Ο νξηζκόο ησλ δηαηηεηώλ ζηνπο αγώλεο Πξσηαζιήκαηνο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Α.Π από ηελ Δπηηξνπή νξηζκνύ δηαηηεηώλ ηεο
Έλσζεο.
Οη θάζε είδνπο αγώλεο κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ κε έλα δηαηηεηή θαη έλα βνεζό ή θαη
κόλν κε έλα δηαηηεηή, αλάινγα κε ηελ θξηζηκόηεηα ηνπ αγώλα θαηά ηελ θξίζε ηεο
δηνξγαλώηξηαο (άξζξν 12 παξ.9 γ ηνπ Κ.Α.Π. ).
β) Οη απνδεκηώζεηο ησλ δηαηηεηώλ ζα θαηαβάιινληαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ
αγώλα.
Ζ κε ζπκκόξθσζε ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα κε δηεμαρζεί ν αγώλαο θαη ζα
θαηαθπξώλεηαη ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο ελώ ε γεπεδνύρνο νκάδα ηηκσξείηαη κε
ρξεκαηηθή πνηλή πεληαθνζίσλ (500) επξώ . Μέρξη ηελ εμόθιεζε ηεο σο άλσ δαπάλεο
θαη ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο δελ νξίδνληαη αγώλεο ηεο νκάδαο απηήο θαη
θαηαθπξώλνληαη ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο (άξζξν 12 παξ. 9 δ ηνπ Κ.Α.Π.) .
14.- ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
ε θάζε αγώλα Πξσηαζιήκαηνο ζα ζπληάζζεηαη θύιιν αγώλα ζε (4) αληίγξαθα, ην
νπνίν ζα είλαη έληππν ηεο Έλσζεο.
15.- ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΑΓΩΝΩΝ
Γηα θάζε απνηέιεζκα αγώλσλ νη δηαγσληδόκελεο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 2Ο παξ. 1 ηνπ Κ.Α.Π.

νκάδεο

βαζκνινγνύληαη

16.- ΟΡΗΣΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΩΝ ΟΜΑΓΩΝ
Ζ ηειηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζην βαζκνινγηθό πίλαθα θαη ε επηθύξσζή ηνπ από
ην Γ. ηεο Δ.Π.. Κνδάλεο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π.
17.- ΑΓΔΗΑ ΣΔΛΔΖ ΑΓΩΝΑ - ΣΖΡΖΖ ΣΑΞΖ
α) Οη άδεηεο ηέιεζεο ησλ αγώλσλ ζα εθδίδνληαη κεξίκλε ηεο Έλσζεο.
β) Σα γεπεδνύρα ζσκαηεία πξέπεη λα ιακβάλνπλ όια ηα θαηάιιεια κέηξα
πξόιεςεο θαη θαηαζηνιήο πξάμεσλ πνπ δπζθεκνύλ ην άζιεκα ή δηεγείξνπλ ην
θίιαζιν θνηλό θαη είλαη ππεύζπλα γηα θάζε αληηαζιεηηθή ελέξγεηα ησλ
πνδ/ηώλ, ησλ κειώλ θαη ησλ νπαδώλ ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ ζα δεκηνπξγνύληαη επεηζόδηα, πνπ κπνξεί λα δπζθεκνύλ ην
άζιεκα ή λα δηεγείξνπλ ην θίιαζιν θνηλό , από ηα πξόζσπα πνπ πξναλαθέξακε, ζα
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επηβάιινληαη κε απόθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.. νη πξνβιεπόκελεο
από ηνλ ΚΑΠ θαη ηνλ Πεηζαξρηθό Κώδηθα πεηζαξρηθέο θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο.
γ) ηνλ αγσληζηηθό ρώξν ζα εηζέξρνληαη γηα θάζε νκάδα δύν παξάγνληεο, πνπ ζα
πξνζθνκίδνπλ ζην δηαηηεηή θσηνηππία ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο θαη ν πξνπνλεηήο, πνπ
ζα πξνζθνκίδεη ζην δηαηηεηή ην Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή ηεο Έλσζεο ,
δηαθνξεηηθά δε ζα εηζέξρεηαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν σο πξνπνλεηήο. Καζώο θαη
Ηαηξόο νκάδαο ζα πξνζθνκίδεη ζην δηαηηεηή ηελ ηαπηόηεηα Ηαηξνύ Σα αλσηέξσ
πξόζσπα ζα ζεκεηώλνληαη από ην δηαηηεηή ζην Φ.Α.
18.- ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΗ ΑΓΩΝΔ
α) Αγώλαο πνπ αλαβιήζεθε ή δηαθόπεθε ρσξίο επζύλε ησλ ζσκαηείσλ , ζα
δηεμάγεηαη, ύζηεξα από απόθαζε ηεο δηνξγαλώηξηαο , κέζα ζε 15 κέξεο , αλ απηό
είλαη δπλαηόλ , από ηελ αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ (άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ Κ.Α.Π).
ε πεξίπησζε λέαο αλαβνιήο ή δηαθνπήο , νη αγώλεο γίλνληαη κέζα ζε 15 κέξεο ζην
ίδην γήπεδν, πνπ είρε αξρηθά νξηζηεί.
β) Αγώλαο πνπ δελ έιεμε, ρσξίο λα επζύλνληαη νη 2 νκάδεο , ζπλερίδεηαη γηα ην
ππνιεηπόκελν ηεο δηαθνπήο ρξνληθό δηάζηεκα, εληόο 15 εκεξώλ, αλ απηό είλαη
δπλαηόλ , κε απόθαζε ηεο δηνξγαλώηξηαο θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο πνπ ππήξραλ θαηά
ηε δηαθνπή (Αξηζκόο ηεξκάησλ, αξηζκόο πνδ/ηώλ)(άξζξν 21 παξ. 2β ηνπ Κ.Α.Π.).
19.- ΓΖΠΔΓΟ ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΟ
Γηα ην αλ ζα δηεμαρζεί ή ζα ζπλερηζηεί έλαο αγώλαο θαη ην αλ είλαη θαηάιιειν ην
γήπεδν, κόλνο αξκόδηνο είλαη ν δηαηηεηήο θαη νη νκάδεο πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη
ζε θάζε ζρεηηθή ηνπ απόθαζε, ρσξίο λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ έλζηαζε γη
απηό. Αλ ζε θάπνην γήπεδν δελ είλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή πξνγξακκαηηζκέλνπ
αγώλα, ιόγσ αθαηαιιειόηεηαο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ από δπζκελείο θαηξηθέο
ζπλζήθεο ( ρηόληα, πάγνο, ιόγσ αλσηέξαο βίαο θ.ι.π. ) ηόηε ν αγώλαο ζα
δηεμάγεηαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ρσξίο θακία εηδνπνίεζε ηελ κεζεπόκελε
ΣΔΣΑΡΣΖ ζην ίδην γήπεδν.
Αλ θαη ζηελ εκεξνκελία απηή ην γήπεδν απηό ζπλερίδεη λα είλαη αθαηάιιειν,
ηόηε ν αγώλαο ζα νξίδεηαη θαη ζα δηεμάγεηαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ηελ ίδηα
ΣΔΣΑΡΣΖ, ζε γήπεδν πνπ ζα νξίδεη ε Έλσζε, ύζηεξα από ζρεηηθή πξνθνξηθή
ζπλελλόεζε κε ην γεπεδνύρν σκαηείν θαη ην θηινμελνύκελν. Άιιε αλαβνιή δελ
ζα γίλεηαη, γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
Ζ αιιαγή απηή ηνπ γεπέδνπ ή ε αλαβνιή ηνπ αγώλα, ζα κπνξεί λα γίλεηαη ην
αξγόηεξν 24 ώξεο πξηλ ηε έλαξμε.
20.- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ-ΔΠΗΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΩΝΩΝ
Ζ νηθνλνκηθή νξγάλσζε, ε δηαρείξηζε θαη ε επηζηαζία ησλ αγώλσλ αλαηίζεηαη ζηα
γεπεδνύρα ζσκαηεία. Όια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο βαξύλνπλ ηηο κεηαθηλνύκελεο
νκάδεο. Οη εηζπξάμεηο ησλ αγώλσλ πεξηέξρνληαη εμ νινθιήξνπ ζηα γεπεδνύρα
ζσκαηεία, ηα νπνία επηβαξύλνληαη κε όια ηα έμνδα ηέιεζεο ηνπ αγώλα (δηαηηεζία,
εθηύπσζε εηζηηεξίσλ, ππέξ ηξίησλ, έμνδα ΣΑΑ θαη Δθνξία γεπέδνπ).
21.- ΣΑΜΔΗΟ ΑΡΩΓΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΩΝ
Γεκηνπξγήζεθε Σακείν Αξσγήο Πνδνζθαηξηζηώλ . Με ηελ επηβάξπλζε επηπιένλ
2 επξώ ζην εμνκνιόγν δηαηηεζίαο θάζε αγώλα πξσηαζιήκαηνο θαη θππέιινπ ζα
ζπγθεληξώλεηαη έλα πνζό , πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη επηηξνπή παξαγόλησλ ησλ
ζσκαηείσλ θαη ηεο Δ.Π.. θαη ζα δηαηίζεηαη γηα ηελ ελίζρπζε πνδνζθαηξηζηώλ
θαη δηαηηεηώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ηαηξηθέο επεκβάζεηο , ιόγσ ζνβαξώλ
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ηξαπκαηηζκώλ ηνπο ζε αγώλεο . Πξνηεξαηόηεηα ζα δίλεηαη ζε άλεξγνπο θαη
αλαζθάιηζηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη δηαηηεηέο.
22.- ΔΠΑΘΛΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΣΡΗΑ ΟΜΑΓΑ
ηελ πξώηε νκάδα ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα (Πξσηαζιήηξηα) θάζε θαηεγνξίαο ζα
απνλεκεζεί Κύπειιν θαη 30 κεηάιιηα.
23.- ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ
Απαγνξεύεηαη ε κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ ή αλαθνηλώζεσλ απνηειεζκάησλ ησλ
άιισλ δηεμαγόκελσλ αγώλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα από ηα κεγάθσλα ηνπ
γεπέδνπ. Οη ππεύζπλεο νκάδεο ηηκσξνύληαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π.
24.- ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΝΣΑΔΩΝ - ΔΝΣΑΔΗ
Δλζηάζεηο από κέξνο ησλ δηαγσληδόκελσλ νκάδσλ επηηξέπνληαη κόλν ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Α.Π., ήηνη:
α)έλζηαζε δηαηππσκέλε ζην θύιιν αγώλα, ζε όζεο πεξηπηώζεηο πξνβιέπεηαη από ην
παξαπάλσ άξζξν.
β)έλζηαζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηε δηνξγαλώηξηα ηνπ αγώλα κε ηδηαίηεξν ππόκλεκα
ηνπ εληζηάκελνπ ζσκαηείνπ, ζε όζεο πεξηπηώζεηο πξνβιέπεηαη από ην παξαπάλσ
άξζξν.
Έλζηαζε γηα λα γίλεη δεθηή γηα ζπδήηεζε, πξέπεη λα ππνζηεξηρηεί κέζα ζε 48
(ζαξάληα νθηώ) ώξεο από ηε ιήμε ηνπ αγώλα θαη λα ζπλνδεύεηαη από ην λόκηκν
παξάβνιν, δηαθνξεηηθά δε γίλεηαη δεθηή.
Κάζε είδνπο ελζηάζεηο, από ηηο παξαπάλσ ξεηά θαηνλνκαδόκελεο, πξέπεη λα
ππνβάιινληαη ρσξηζηά θαη κε ηδηαίηεξν ππόκλεκα, γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε νη
κε ην
ίδην ππόκλεκα
ππνβαιιόκελεο θαη
ππνζηεξηδόκελεο ελζηάζεηο,
απνξξίπηνληαη σο κε ζύλλνκεο. Ζ ζπδήηεζε ησλ ελζηάζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή ,
ηπρόλ δε παξαίηεζε ηεο εληζηάκελεο νκάδαο είλαη αλίζρπξε θαη δε ιακβάλεηαη
ππόςε .
Σν πνζό ηνπ παξάβνινπ γηα όια ηα είδε ησλ ελζηάζεσλ θαζνξίδεηαη ζηα 100 Δπξώ.
ε πεξίπησζε πνπ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή , νιόθιεξν ην πνζό επηζηξέθεηαη ζηελ
εληζηάκελε νκάδα .
25.- ΠΡΟΒΗΒΑΜΟ-ΤΠΟΒΗΒΑΜΟ ΟΜΑΓΩΝ
Α΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
α). ΠΡΟΒΗΒΑΜΟ
Σν Πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε 1 όκηιν ησλ 14νκάδσλ (26 αγσληζηηθέο).
Ζ πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Α΄ Καηεγνξίαο ζα αγσληζηεί ζε αγώλεο κπαξάδ ηεο
Γ΄ Δζληθή Δξαζηηερληθή Καηεγνξία. γηα λα αλέιζεη θαηεγνξία
β) ΤΠΟΒΗΒΑΜΟ
Τπνβηβάδoληαη ζηε Β΄ Καηεγνξία νη δπν ηειεπηαίεο νκάδεο ηνπ βαζκνινγηθνύ
πίλαθα.
ε πεξίπησζε όκσο πνπ ν πξσηαζιεηήο ηεο Α΄΄ θαηεγνξίαο αλέιζεη ή δελ
αλέιζεη ζηε Γ΄ Δζληθή Δξαζηηερληθή θαηεγνξία ε 12ν νκάδα ηνπ βαζκνινγηθνύ
πίλαθα ηεο Α΄΄ θαηεγνξίαο ζα αγσληζηεί ζε έλα αγώλα (κνλό) κπαξάδ κε ην 3ν
ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα ηεο Β΄΄ Καηεγνξία ζε γήπεδν πνπ ζα νξίζεη ε Έλσζε
θαη ν ληθεηήο ζα αγσλίδεηαη ζηελ Α΄ θαηεγνξία ηελ πεξίνδν 2023-24 .
ε πεξίπησζε όκσο tνπ ππνβηβαζκνύ κηαο ή δύν νκάδσλ ηεο Έλσζήο καο από
ηε Γ΄ Δζληθή Δξαζηηερληθή ζηελ Α΄ θαηεγνξία δελ ζα ζπκπαξαζύξεη θακία
νκάδα από ηελ Α΄ ζηελ Β΄ θαηεγνξία ,
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Β΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
α). ΠΡΟΒΗΒΑΜΟ
Σν Πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε 1 όκηιν ησλ 16 νκάδσλ (30 αγσληζηηθέο )
Οη (2) πξώηνη ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο ζα αλέιζνπλ ζηελ Α΄ θαηεγνξία.
Ζ 12ν νκάδα ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα ηεο Α΄΄ θαηεγνξίαο ζα αγσληζηεί ζε
έλα αγώλα κπαξάδ κε ην 3ν ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα ηεο Β΄΄ Καηεγνξία ζε
γήπεδν πνπ ζα νξίζεη ε Έλσζε θαη ν ληθεηήο ζα αγσλίδεηαη ζηελ Α΄ θαηεγνξία
ηελ πεξίνδν 2023-24 .
β) ΤΠΟΒΗΒΑΜΟ
Γελ ππνβηβάδεηαη θακία νκάδα ζηε Γ΄ , γηαηί ηε λέα πεξίνδν 2023-2024 δε ζα
δηνξγαλσζεί απηή ε θαηεγνξία .
26.- ΔΠΗΛΤΖ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΓΗΑΦΟΡΩΝ
Οη πάζεο θύζεσο αζιεηηθέο δηαθνξέο επηιύνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ από ηα
αξκόδηα αζιεηηθά όξγαλα , πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία,
απαγνξεπκέλεο ηεο πξνζθπγήο ζηα πνιηηηθά ή δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα .
27.ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΑ Μ.ΜΔ.
Ζ ΔΠ Κνδάλεο
έρεη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα ηεο ξαδηνηειενπηηθήο
θάιπςεο θαη ηα δηθαηώκαηα δηαδηθηπαθήο κεηάδνζεο (κέζσ ηληεξλέη ) ησλ
ηνπηθώλ πξσηαζιεκάησλ επζύλεο ηεο.
Κάζε ζύκβαζε παξαρσξήζεηο ησλ αλαθεξόκελσλ δηθαησκάησλ κεηαμύ ελόο
ζσκαηείνπ θαη έλα δηθαηνύρν θνξέα ζα πξέπεη λα εγθξηζεί από ην Γ.. ηεο
ΔΠ.
Απαγνξεπηεί ε απείζεηαο (δσληαλή) κεηάδνζεο θάζε αγώλα όηαλ ε ζύκβαζε
παξαρώξεζεο ησλ δηθαησκάησλ δελ ήρε εγθξηζεί από ηελ Έλσζε
Ζ είζνδνο ησλ ξαδηνηειενπηηθώλ ζπλεξγεηώλ ζηα γήπεδα γηα απεπζείαο
κεηάδνζε αγώλα, επηηξέπεηαη
κεηά από ζρεηηθή
εγξάθε άδεηα
ηεο
δηνξγαλώηξηαο ,κόλν ζε αγώλεο γηα ηελ κεηάδνζε ηνλ νπνίσλ έρεη εγθξηζεί ε
ζρεηηθή ζύκβαζε όπνπ απηή επηβάιεηε.
Αλ έλα αγώλαο κεηαδνζεί ρσξίο άδεηα ε γεπεδνύρνο νκάδα ηηκσξείηαη κε
ρξεκαηηθή πνηλή έσο δπν ρηιηάδεο επξώ (2000) άξζξν 29 ΚΑΠ.

26. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Πξσηαζιήκαηνο πνδ/θήο πεξηόδνπ 2022 - 2023 κεηαμύ ησλ ζσκαηείσλ
ηεο Α΄θαη Β' Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο Θα διεξασθοςν με βάζει ηα εγκεκπιμένα
Υγειονομικά Ππωηόκολλα πος είναι αναπηημένα ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηηρ ΓΓΑ. .
Οι αγώνερ

27.- ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ
Ζ δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνύ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. , ησλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηεο πξνθήξπμεο απηήο θαη
γηα θάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία θαη ηελ πξνθήξπμε
ζα απνθαζίδεη ην Γ.. ηεο Δ.Π.. Κνδάλεο. Σπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κ.Α.Π. θαη ηνπ
Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα θαζώο θαη ησλ ππόινηπσλ Καλνληζκώλ ζα ζαο γλσζηνπνηεζνύλ
έγθαηξα.
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Γηα ηελ Δ.Π.. ΚΟΕΑΝΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ :
1. ΩΜΑΣΔΗΑ ΣΖ Δ.Π.. ΚΟΕΑΝΖ – ΔΓΡΔ ΣΟΤ
2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ – ΑΘΖΝΑ
3. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ – ΑΘΖΝΑ Με ηελ
παξάθιεζε έγθξηζε ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ :
1. Δ.Γ. / Δ.Π.. ΚΟΕΑΝΖ
2. ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΖΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΟΕΑΝΖ
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