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– 2023

Η΄Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας, έχοντας υπόψη:
1.Τηναθλητικήνομοθεσίαπου ισχύεισήμερα,
2.Τοκαταστατικότης Ε.Π.Σ.Κ.,
3.- ΤουςΚανόνεςΠαιχνιδιού,τονΚανονισμόΑγώνωνΠοδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Επαγγελματικών και
Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και τον Πειθαρχικό Κώδικα,
4.Τηναπό 24.7.2022απόφασητου ΔιοικητικούΣυμβουλίουτης.
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ΤηνδιοργάνωσητωναγώνωντουΚυπέλλουΕρασιτεχνικώνΟμάδωντηςΕ.Π.Σ.Κέρκυρας
Σαββανής» περιόδου 2022 – 2023 για τη διεξαγωγή των οποίων ισχύουν ταπαρακάτω:
ΑΡΘΡΟ1ο:

«Σταύρος

ΔΗΛΩΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α)
Στους αγώνες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχήςστην Γ’
Εθνική, A’ Ερασιτεχνική κατηγορία, ενώ προαιρετικά και εφόσον επιθυμούν, έχουνδικαίωμα νακαταθέσουν
δήλωση συμμετοχήςοι ομάδες της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας.
β)Οιπιοπάνωομάδεςπουέχουνυποχρέωσηήδικαίωμασυμμετοχήςστουςαγώνεςκυπέλλου,

πρέπει

να

υποβάλουν
το
αργότερο
μέχρι
την
ΔΕΥΤΕΡΑ
22.08.2022στην
Ένωση,
συμπληρωμένημεόλαταστοιχεία,τηνηλεκτρονικήδήλωσησυμμετοχήςσεειδικόέντυποπουθαείναιαναρτημένοσ
τοsite τηςΕ.Π.Σ.Κέρκυρας(www.epskerkyras.gr)ήθαχορηγείηΈνωση.
Η δήλωση συμμετοχής για τα σωματεία της Γ’ Εθνικής κατηγορίας και Α κατηγορίας πρέπει
να συνοδεύεταιαπό παράβολο 100,00 ευρώ, της Β’ ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας το παράβολο είναι
50,00 ευρώ,
γ)Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής από τα υποχρεούμενα να συμμετάσχουν σωματεία ή ηυποβολή
δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από αυτό. Επιπλέον, ηομάδα αυτή χάνει με
τέρματα 0-3 τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος με απόφαση τηςΠειθαρχικήςΕπιτροπής
τηςΕ.Π.Σ.Κ.
δ)Δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσμα μπορεί να γίνει δεκτή - και θεωρείται
ότιυποβλήθηκεεμπρόθεσμαεφόσονυποβληθείμέχριτηνπροηγούμενηημέραδιενέργειαςτηςκλήρωσηςτωναγώνωντης α’φάσης.
ε)Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης και,επιπλέον, μαζί με
τη
δήλωση
συμμετοχής
κατατίθεται
δήλωση
του
σωματείου
περί
αποδοχής
τουΚαταστατικού,τωνΚανονισμών,τωνεγκυκλίων,τωνοδηγιώνκαιτωναποφάσεωντηςF.I.F.A.,της
U.E.F.A. καιτηςΕ.Π.Ο.

στ)Τασωματείαπρέπεινακαταθέσουνμαζίμετηδήλωσησυμμετοχήςκαιδήλωσηπροσωπικών
δεδομένων
αξιωματούχου
ομάδας
2022
–
2023
(υπάρχει
αναρτημένη
στο
site
τηςΈνωσηςwww.epskerkyras.grστηνενότητα«Έγγραφα–
Υποδείγματα»)γιαταμέλητουΔ.Σ.πουδηλώνονται,μεόλαταπεδίασυμπληρωμένα,εφόσονδενέχεικατατεθείτιςπ
ροηγούμενεςαγωνιστικές περιόδους. Το ως άνω έντυπο πρέπει να φέρει οπωσδήποτε θεώρηση για το
γνήσιοτηςυπογραφήςαπόΚ.Ε.Π.ήαπότο gov.gr.
η)Όλα τα σωματεία οφείλουν υποχρεωτικά, να δηλώσουν ωςέδρα τουςγήπεδο με φυσικό ήπλαστικό
χλοοτάπητα, προσκομίζοντας απαραίτητα το παραχωρητήριο από την αρχή που ανήκειτο γήπεδο. Επίσης,
κάθε
σωματείο
δύναται
να
δηλώσει
και
εναλλακτική
έδρα
/
γήπεδο
με
φυσικό
ήπλαστικόχλοοτάπητα,προσκομίζονταςκαιτοπαραχωρητήριοαπότηναρχήπουανήκειτογήπεδο.Σεπερίπτωση
ενδεχόμενηςαδυναμίαςεξασφάλισηςγηπέδουμεφυσικόήπλαστικόχλοοτάπητα, το σωματείο έχει την
υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει ηαρμόδιαΕπιτροπή Κυπέλλουτης Ε.Π.Σ.Κ
ΑΡΘΡΟ2ο:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΕΛΕΣΗΣΤΩΝΑΓΩΝΩΝ

α)Οιομάδεςπουθαδηλώσουνσυμμετοχή στην α φάση θα αγωνιστούν σε μεταξύ τους νοκ -αουτ αγώνες
μετά από κλήρωση και
θα διεξαχθούν το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 17-18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και το
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 24-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Εάν στην κλήρωση, κληρωθεί ομάδα ανώτερης
κατηγορίας με κατώτερης κατηγορίας τότε γηπεδούχος ορίζεται η ομάδα της κατώτερης
κατηγορίας.
β)Στην συνέχεια μετά την πρώτη φάση οι ομάδες θα ενταχθούν σε 2 ομίλους με γεωγραφικά
κριτήρια. Στην φάση των ομίλων όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους με διπλούς αγώνες.
Οι δυο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου που θα προκριθούν και θα αγωνιστούνσε μεταξύ τους διπλούς
αγώνες με το σύστημα χιαστή, ο πρώτος του α ομίλου με τον δεύτερο του β ομίλου και ούτω
καθεξής.
γ)Όλοι οι αγώνες ορίζονται ύστερα από δημόσια κλήρωση. ΔύνανταιναοριστούνκαιημέραΔευτέρα ή
Τετάρτη ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα, εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα σε κάποιαγήπεδα του
πολεοδομικού
συγκροτήματος
ή
προς
αποφυγή
συνωστισμού
σε
κάποιες
αθλητικέςεγκαταστάσειςήγιαέκτακταγεγονότα ήγιαάλλουςλόγους.
δ)Στις
περιπτώσεις
των
διπλών
συναντήσεων
(ημιτελική
φάση)
ο
πρώτος
αγώνας
διεξάγεταιστογήπεδοτηςομάδαςπουκληρώνεταιπρώτη,ενώοδεύτεροςστογήπεδοτηςαντίπαληςομάδας.
ε)Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, στους αγώνες που διεξάγονται με το σύστημα τωναπλών
συναντήσεων, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 12
τουάρθρου20τουΚ.Α.Π.ΕπαγγελματικώνκαιΕρασιτεχνικώνΠρωταθλημάτων(παράτασημισήςώρας,πέναλτικ.
λ.π.).
στ)Στουςαγώνεςπουδιεξάγονταιμετοσύστηματωνδιπλώνσυναντήσεωναναπότααποτελέσματα και των δύο
αγώνων δεν προκύπτει η ομάδα που προκρίνεται, εφόσον το άθροισματερμάτων που θα σημειώσουν οι
δύο ομάδες είναι το ίδιο (π.χ. 3 τέρματα υπέρ, 3 τέρματα κατά,δηλαδή δεν υπερισχύουν τα εκτός έδρας
τέρματα), τότε ο δεύτερος αγώνας μετά την κανονική τουλήξηοδηγείταιστηνπαράτασηκαι παρατείνεταικατά
δύο(2)
δεκαπεντάλεπτα
ημίχρονα.Ανόμωςκατάτηνημίωρηπαράτασηδενσημειωθείτέρμα,τότεηνικήτριαομάδαθααναδειχθεί
με
εκτέλεση
επανορθωτικών
λακτισμάτων
(πέναλτι),
σύμφωνα
με
τη
διαδικασία
πουπροβλέπειτοάρθρο20παρ.12τουΚ.Α.Π.Επαγγελματικώνκαι ΕρασιτεχνικώνΠρωταθλημάτων.
ζ) σωματείο όλων των κατηγοριών που δεν θα κατέλθει να αγωνιστεί σε προγραμματισμένο αγώνα του ή
αποχωρήσει από το θεσμό εκτός από το προβλεπόμενο από τον ΚΑΠ ποινών θα του επιβάλλεται η
χρηματική ποινή ύψους 400 ευρώ και θα αποκλείεται από την συνέχεια του Κυπέλλου.
η)Οτελικός γιατην ανάδειξη τουκυπελλούχουτης Ένωσης διεξάγεται σεουδέτερο γήπεδοπου ορίζειηΕ.Π.Σ.Κ

θ)Ο Κυπελλούχος της Ένωσης συμμετέχει στο Κύπελλο Ελλάδας της επόμενης αγωνιστικήςπεριόδου 2023
–
2024.
Σε
περίπτωση
κατά
την
οποία
ο
κυπελλούχος
δεν
επιθυμεί
να
συμμετάσχειστηνενλόγωδιοργάνωση, τηθέσητου μπορείνα πάρειοφιναλίστ.
ι) σε όλους τους διπλούς νοκ- άουτ αγώνες το εκτός έδρας γκολ δεν λαμβάνεται υπόψη και ισχύει ο αριθμός
των τερμάτων.
ΑΡΘΡΟ3ο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝ

ΙσχύουναναλογικάοιδιατάξειςπουπροβλέπονταιστονΚ.Α.Π.ΕπαγγελματικώνκαιΕρασιτεχνικώνΠρωτα
θλημάτων.Ειδικότερα:
α)
Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων γίνεται στις ομάδες πέντε (5) ημέρες
πριναπότοναγώνα,εκτόςαπότιςπεριπτώσειςπουσυντρέχειανώτερηβίαήλόγοςταχείαςδιεξαγωγήςκάποιου
αγώνα,οπότεμπορεί ναγίνειπρο48ωρών.
Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων κάθε φάσης (ημέρα, γήπεδο,ώρα
κλπ.), εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της τέλεσηςτους (εφόσον
υπάρχει η δυνατότητα σύμφωνα με τις κληρώσεις των αγώνων) από τον πίνακαανακοινώσεων στα γραφεία
της
Ε.Π.Σ.Κ.,
από
τις
εφημερίδες
ή
από
την
ιστοσελίδατης
Ένωσηςστοδιαδίκτυο(www.epskerkyras.gr)μεευθύνη τωναντιπροσώπωντους.
β)
Οι ομάδες δεν έχουν το δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα με κοινή συμφωνία τους.Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια, Ε.Π.Σ.Κ., δύναται κατά την κρίση της, να προβεί σεαναβολή
προγραμματισμένου
αγώνα,
χωρίς
χρονικό
περιορισμό
για
λόγους
ανωτέρας
βίας
(π.χ.διακοπήσυγκοινωνιών,θεομηνία,ακραίακαιρικάφαινόμενακλπ.)ήγιασπουδαίολόγο,μεαπόφασητουπροέ
δρουτηςΕ.Π.Σ.Κέρκυρας,ενημερώνονταςσχετικάταενδιαφερόμενασωματεία. Επίσης,η διοργανώτριαμπορεί
να
αλλάξει
την
ώρα
καιτο
γήπεδο
τέλεσης
αυτού,υποχρεούταιόμωςναειδοποιήσειόλουςτουςενδιαφερόμενουςκαιτοαρμόδιοτμήματάξηςτουλάχιστον24
ώρεςπριντηνέναρξητου αγώνα.
γ)Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε χωρίς υπαιτιότητα κάποιας από τις διαγωνιζόμενεςομάδες (για το
υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα) διεξάγεται μέσα σε δεκαπέντε (15)ημέρες από την αναβολή
ή διακοπή του, εκτός αν υπάρχει εξαιρετική ανάγκη μετάθεσής του (π.χ.έχει προτεραιότητα
ητέλεσηαγώναπρωταθλήματοςμιαςεκτωνδιαγωνιζόμενωνομάδωνκλπ.).
δ)Αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος διεξάγεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τηντελεσίδικη
απόφαση επανάληψής του, στο ίδιο γήπεδο που αρχικά είχε οριστεί, εκτός αν
υπάρχειβάσιμοςλόγοςαλλαγής του γηπέδου.
ε)
Το αγωνιστικό πρόγραμμα καταρτίζεταιμε απόλυτη ευθύνη της Επιτροπής Κυπέλλου, δενθα γίνεται
δεκτό κανένα αίτημα σωματείου και τα διαγωνιζόμενα σωματεία και οι συντελεστές τωναγώνων έχουν
υποχρέωση να ακολουθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις κείμενες διατάξειςτηςΠολιτείας.
ΑΡΘΡΟ4ο:

ΓΗΠΕΔΑ

α)Όλες οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να θέτουν στη διάθεση της Ένωσης το γήπεδό τους γιαόλουςτους
αγώνεςτης διοργάνωσης.
β)
Για τον αγωνιστικό χώρο και την αντικανονικότητα γηπέδου ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο
9τουΚ.Α.Π.ΕπαγγελματικώνκαιΕρασιτεχνικώνΠρωταθλημάτων.
γ)Η Ε.Π.Σ. Κέρκυρας επιτρέπεται, κατ’ άρθρο 10 παρ. 6 του Κ.Α.Π., να αναβάλλει έναν αγώναλόγω
ακαταλληλότητας γηπέδου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του ΚΑΠ. ή σύμφωνα με
άλλεςειδικότερεςδιατάξεις αυτού.
Απόφαση γιατην αναβολή ενόςαγώναμπορεί να ληφθείχωρίςχρονική δέσμευση, ανυπάρχει
σπουδαίος λόγος,με απόφαση τουΠροέδρου της Ε.Π.Σ. Κέρκυρας (άρθρο10,παρ. 4τουΚ.Α.Π.).

δ)
ΑπότηνέναρξησύνταξηςτουΦύλλουΑγώνακαιεφεξήςγιατηδυνατότητατηςδιεξαγωγήςήτηςσυνέχισηςενόςαγών
ααπότηνάποψητηςκαταλληλότηταςήόχιτουγηπέδουμόνοςαρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, οι δε
ομάδες που αγωνίζονται έχουν υποχρέωση νασυμμορφώνονταισε οποιαδήποτε απόφασήτουχωρίς να
έχουν
τοδικαίωμανα
υποβάλλουνένσταση(άρθρο
10τουΚ.Α.Π.ΕπαγγελματικώνκαιΕρασιτεχνικώνΠρωταθλημάτων).

ΑΡΘΡΟ5ο:ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ–ΚΑΡΤΑΥΓΕΙΑΣΑΘΛΗΤΗ–ΔΕΛΤΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΠΡΟΠΟΝΗΤΗ/ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Ισχύουναναλογικάοιδιατάξειςτωνάρθρων18και19τουΚ.Α.Π.ΕπαγγελματικώνκαιΕρασιτεχνικώνΠρωτα
θλημάτων.Ειδικότερα:
1.
Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουνστο
διαιτητή:
α.

Τα δελτίααθλητικήςιδιότηταςποδοσφαιριστώνορισμένουχρόνου(άσπρουχρώματος).

β. Την Κάρτα Υγείας Αθλητή για κάθε αγωνιζόμενο η οποία ισχύει για ένα έτος από τη θεώρησήτης, γίνεται
από καρδιολόγο ή από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν πιστοποίηση Ε.Κ.Α.Ε.(Εθνικό Κέντρο
Αθλητικών Ερευνών) και εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 τουάρθρου 33 του Ν. 2725/99,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4479/17 (ΦΕΚ 94 Α / 2017)και την υπ’ αριθμ.
386611/15976/1417/152/13-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση των ΥπουργώνΥγείας και Υφυπουργού
Αθλητισμού. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή πρέπει να ισχύει κατά την ημέρατέλεσηςτου αγώνα.
γ.

ΤοΔελτίοΠιστοποίησηςΠροπονητή/Προπονητών.

2.

Στους αγώνες Κυπέλλου οι ομάδες που αγωνίζονται στην Α’ και Β’’ Ερασιτεχνικήκατηγορία της
Ε.Π.Σ.Κγια την ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2023 θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή 2
ποδοσφαιριστών κάτω των 20 ετών.
3.
Σε περίπτωση αλλαγής θα χρησιμοποιείται πάλι ποδοσφαιριστής της ίδιας ηλικίας ή νεότερος. Σε
περίπτωση αποβολής του ποδοσφαιριστή η ομάδα θα συνεχίζει με τους υπόλοιπους χωρίς να απαιτείται η
συμμετοχή ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των 20 ετών.
4.
ΟιομάδεςτηςΓ’Εθνικήςκατηγορίαςαγωνίζονταιμεερασιτέχνεςποδοσφαιριστέςπου
έχουνστηδύναμήτουςκαισύμφωναμ’όσαπροβλέπονταιστηναντίστοιχηπροκήρυξητουπρωταθλήματοςΓ’Εθνικ
ής περ.2022–2023.
5.
Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24ώρου σε δύο αγώνες της ομάδας που
ανήκει(ή άλλων ομάδων, π.χ. της Εθνικής ομάδας). Ο υπολογισμός του 24ώρου αρχίζει από το τελευταίο
λεπτόσυμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρώνεται πριν την έναρξη
τουδεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα, αν
υποβληθείένστασηαντικανονικήςσυμμετοχής,κατάταοριζόμεναστοάρθρο23τουΚ.Α.Π.ΕπαγγελματικώνκαιΕρα
σιτεχνικώνΠρωταθλημάτων,ύστερααπό απόφασητουαρμόδιουοργάνου.
6.
Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο
έτοςτης ηλικίας του (άρθρο 19 του Κ.Α.Π.). Ο διαιτητής υποχρεούται να μην επιτρέπει την συμμετοχή του.
Εάνόμως παρά ταύτα ο ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα θεωρείται αντικανονική η συμμετοχή του.
Οδιαιτητήςτιμωρείταιαπότοαρμόδιοόργανομεποινήαπαγόρευσηςδιαιτησίαςαγώνωνγιατρεις(3)τουλάχιστονμήν
ες.
Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το δικαίωμα
νααγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες νοείται η ημερολογιακή των 14 ετών (από την ημέρα των γενεθλίων των

14ετώνκαιμετά).
7.
Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα
κάθεομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να
αγωνίζονται σεελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή
διαβατήριο). Στους ίδιουςαγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι
τεσσάρων (4) αλλοδαπώνποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές ομάδες. Η
αναγραφόμενη έναρξη
καιλήξηισχύοςσταδελτίααθλητικήςιδιότηταςαλλοδαπώνποδοσφαιριστώνπρέπεινακαλύπτειτηνσυμμετοχή
τουςστους αγώνες,άλλωςησυμμετοχή είναιαντικανονική.
8.
Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η συμμετοχή στον αγώνα ως
ποδοσφαιριστή,φυσικούπροσώπουπουέχειτιμωρηθείμεοποιαδήποτειδιότητα(αξιωματούχου,προπονητή,φυσι
κοθεραπευτήκλπ.).Τυχόν συμμετοχή,σεαγώνα,είναιαντικανονική.
9.
Κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου, οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν
ναεγγράφονται ή μετεγγράφονται μόνο σε τρείς (3), το ανώτατο ομάδες και να αγωνίζονται σε
επίσημουςαγώνες,μόνογιαδύο(2)ομάδες.
10. Διαιτητέςενενεργείαήμηδενέχουνδικαίωμαναμετέχουνσανποδοσφαιριστέςσεαγώνες,τυχόνσυμμετοχή
τουςείναιαντικανονική.
11.
Οι διπλωματούχοι προπονητές με ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA δεν έχουν το δικαίωμα
ναβρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, εκτός αυτήν
τουπροπονητή. Προπονητής ο οποίος επιθυμεί να παρευρίσκεται στην τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα,
θαπρέπει να καταθέσει δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, στο Τμήμα
ΜητρώουΠροπονητώντηςΕ.Π.Ο.τηνταυτότητατου,συνοδευόμενηαπόέγγραφηδήλωσηότιδενεπιθυμείνααπασχ
οληθεί αυτή την περίοδο ως προπονητής αλλά να παρευρίσκεται στον πάγκο ενός σωματείου με
άλληιδιότητα. Εφόσον ένας προπονητής προβεί στην κατάθεση της ταυτότητάς του δεν θα έχει δικαίωμα
ναεργαστεί(ωςπροπονητήςποδοσφαίρου)καθ’όλητηδιάρκειατηςαγωνιστικήςπεριόδου.
12.
Προπονητής με δίπλωμα UEFA / ΕΠΟ, που εκτελεί καθήκοντα προπονητή και κατά τη διάρκεια
ενόςαγώνα δεν παρευρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του, ενώ είναι δηλωμένος στο Φύλλο Αγώνα
τιμωρείταιμετά από παραπομπή στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στον
ΚανονισμόΠροπονητώντηςΕ.Π.Ο..
13.
Έναςποδοσφαιριστήςμπορείνασυνεχίζεινααγωνίζεται,ανεξάρτητααπότογεγονόςότιέχει
αποκτήσειδίπλωμαήδιπλώματαπροπονητή Ε.Π.Ο.ή UEFAοποιασδήποτεκατηγορίας.
14.
Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ανεξαρτήτως
εάναυτή έχει λήξει ή βρίσκεται εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέσει την
ταυτότητααυτή στην Ε.Π.Ο. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου της
κατηγορίαςστην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι
αυτή
τηναγωνιστικήπερίοδοεπιθυμείνααγωνιστείωςποδοσφαιριστής.Μετάαπότηνενέργειααυτήδενέχειδικαίωμαναερ
γαστείωςπροπονητήςκαθ’όλη τη διάρκειατηςαγωνιστικήςπεριόδου.
15.
Ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο
δήλωσηκαι κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται κατ’ εξαίρεση να απασχολείται ως προπονητής στα
τμήματαυποδομώντουσωματείουστοοποίοαγωνίζεταικαιέχειυποχρέωσηναεκδίδειδελτίοπιστοποίησηςπροπονη
τή.
16.
Η παράβαση των απαγορεύσεων των περιπτώσεων του παρόντος άρθρου συνιστά
αντικανονικήσυμμετοχή, όπου ρητά προβλέπεται, και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται,
σύμφωνα μετιςπροβλεπόμενεςστοάρθρο23τουΚ.Α.Π.ποινές.
17.
Ο έλεγχος ανήκει στον διαιτητήτου αγώνα ο οποίος υποχρεούται να απαγορεύει
τησυμμετοχήποδοσφαιριστών για όλες τις ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής. Σε περίπτωση

άρνησης ήπλημμελούς ελέγχου εκ μέρους του διαιτητή τότε αυτός τιμωρείται με την ποινή του μη ορισμού
του σεαγώνεςγιαδιάστημαδύο(2)μηνών.
18.
Όπουαναφέρεται«συμμετοχήποδοσφαιριστή»,εννοείταιηαγωνιστικήσυμμετοχήτουστοναγώνακαιόχια
πλάηαναγραφήτουστοΦ.Α.
19. Η αναγραφόμενηέναρξηκαιλήξηισχύοςσταδελτίααθλητικήςιδιότηταςαλλοδαπώνποδοσφαιριστών
πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναιαντικανονική.
ΑΡΘΡΟ6ο:ΚΥΡΩΣΕΙΣΣΕΠΕΡΙΠΤΩΣΗΑΠΟΔΟΧΗΣΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση που έχει καταθέσει ομάδα, η οποίαπροβλέπεταιαπό το
άρθρο 23 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών καιΕρασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, τότε η υπαίτιαομάδα χάνει τον
αγώναοοποίος
κατακυρώνεταιυπέρ
της
αντίπαληςομάδας,αποκλείεται
απότουςπαραπέρααγώνεςΚυπέλλουκαιη
ποινήαφαίρεσηςβαθμών
πουτυχόνεπιβληθεί
στηνυπαίτια
ομάδαεκτίεταιπάντα
στοπρωτάθλημα
πουαυτήσυμμετέχει(άρθρο44παρ.5τουΚ.Α.Π.)Τοπαράβολογιατηνυποβολήένστασηςγιατηναγωνιστικήπερίο
δο2022-2023είναι100,00 ευρώ..
ΑΡΘΡΟ7ο:

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΟΜΑΔΑΣ–ΜΗΚΑΘΟΔΟΣΟΜΑΔΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗΑΓΩΝΑ

Για την ομάδα η οποία παραιτείται και δεν κατέρχεται ν’ αγωνιστεί σε προγραμματισμένοαγώνα
κυπέλλου ή αποχωρεί από τη διοργάνωση, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του
Κ.Α.Π.Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και ειδικότερα, προβλέπονται κυρώσεις
γιατιςπαρακάτωπεριπτώσεις:
α)ΟμάδαηοποίααποχωρείαπόαγώναΚυπέλλουπριντηλήξητουκανονικούχρόνου(συμπεριλαμβανομένης και
της τυχόν παράτασης καθώς και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτι) ήομάδα που δεν κατέρχεται να
αγωνιστεί
σε
προγραμματισμένο
αγώνα
κυπέλλου
τιμωρείται
μεαπώλειατου
αγώναοοποίοςκατακυρώνεταιυπέρ
τηςαντίπαληςομάδαςκαι
αποκλεισμό
απότουςυπόλοιπουςαγώνεςτουΚυπέλλουκαιεπιπλέον,στηνομάδααυτήεπιβάλλεταιποινήαφαίρεσης
τριών
(3) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα στο πρωτάθλημα που συμμετέχει καιαφαίρεση τριών (3)βαθμών
απότην επόμενηαγωνιστικήπερίοδο,από τοπρωτάθλημαπουδικαιούταιναλάβειμέρος.
β)ΟμάδαπουδενσυμμετέχειστονημιτελικόκαιτονΤελικόαγώνατουΚυπέλλου,τηςεπιβάλλεται η ποινή της
απώλειας
του
αγώνα
ο
οποίος
κατακυρώνεται
υπέρ
της
αντίπαλης
ομάδαςκαιεπιπλέον,στηνομάδααυτήεπιβάλλεταιποινήαφαίρεσηςπέντε(5)βαθμώναπότοβαθμολογικό πίνακα
στο πρωτάθλημα που συμμετέχει και αφαίρεση πέντε (5) βαθμών από τηνεπόμενηαγωνιστική περίοδο,
απότοπρωτάθλημα που δικαιούταιναλάβειμέρος.
γ)
Ομάδα που, λόγω επεισοδίων, γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα Κυπέλλου, της επιβάλλονταιοι ποινές
που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα, σε συνδυασμό με το άρθρο 21παρ. 3ΙΙγτου
Κ.Α.Π.
ΑΡΘΡΟ8ο:

ΑΔΥΝΑΜΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΟΜΑΔΑΣΣΕΑΓΩΝΑ

Ομάδαπουδενμπορείναπάρειμέροςσεαγώνα,πρέπειναειδοποιήσειέγκαιρακαιαιτιολογημένα
με
έγγραφό της τη διοργανώτρια, επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας, κατ’ άρθρο17 του Κ.Α.Π.. Σε
διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 7της παρούσαςπροκήρυξηςμεαπόφαση
τηςΠειθαρχικής Επιτροπήςτης Ε.Π.Σ.Κ.
Οπωσδήποτε, οι λόγοι που θα επικαλείται ένα σωματείο για να ζητήσει αναβολή αγώνα
τουήναδικαιολογήσειμηκάθοδότουσ’αυτόν,πρέπεινασυνιστούνανώτερηβία(διακοπήσυγκοινωνιών
κλπ.).
Επίκληση συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις (χοροί, γάμοι, βαφτίσια,τοπικές γιορτές κλπ.) δεν
συνιστούν ανώτερη βία.Σε κάθε περίπτωση, το βάσιμο των λόγωνκρίνεται αποκλειστικά και μόνο από την
αρμόδια Επιτροπή Κυπέλλου, τα δε σωματεία οφείλουν νασυμμορφώνονταιστηναπόφασήτης.

ΑΡΘΡΟ9ο:ΣΤΟΛΕΣΟΜΑΔΩΝ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ισχύουνόσαορίζειτοάρθρο14τουΚ.Α.Π.ΕπαγγελματικώνκαιΕρασιτεχνικώνΠρωταθλημάτωνκαι
οκανόνας 4 τωνκανόνωντουπαιχνιδιού.Ειδικότερα:
1.-Οδιαιτητής
ελέγχειτηνορθότητατωνστολώνκαιανδιαπιστώσειότιποδοσφαιριστήςφοράει
αντικανονική
στολή
ή
αντικείμενα
που
μπορεί
να
είναι
επικίνδυνα
για
τους
υπόλοιπουςποδοσφαιριστέςήκαιγιατονίδιο,διατάζειτονπροσωρινόαποκλεισμότουποδοσφαιριστή,μέχριςότου
συμμορφωθείστις υποδείξειςτου.Η είσοδος του ποδοσφαιριστή ξανά στον αγώνα γίνεται ύστερα από άδεια
του διαιτητή.Μησυμμόρφωση ποδοσφαιριστή στις υποδείξεις του διαιτητή για αποκατάσταση της ορθότητας
τηςστολήςτου,συνεπάγεταιτηναποβολήτου.
2.Οιομάδεςέχουνυποχρέωσηναμετέχουνστουςαγώνεςμεταχρώματατηςστολής(κύριαςήεναλλακτικής)πουδήλω
σανστηναρχικήδήλωσησυμμετοχής.Στηνπερίπτωσηπουοιδιαγωνιζόμενεςομάδεςέχουνστολέςμεταίδιαχρώμ
αταήπαρεμφερήκαιμπορούνναπροκαλέσουν σύγχυση, τότε η φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να αλλάξει
χρώμα
στολής.
Αν
δεν
έχει,οδιαιτητήςτοαναγράφειστοΦ.Α.,ηγηπεδούχοςομάδααλλάζειχρώμαστολήςκαιηφιλοξενούμενητιμωρείταιμ
ε απόφαση τηςΠειθαρχικής Επιτροπής.
3.-Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, ύστερα από απόφαση του διαιτητή, λόγω άρνησης τηςυποχρέωσης
για αλλαγή στολής της ομάδας, η υπαίτια της ματαίωσης του αγώνα ομάδα τιμωρείταιμε
τιςποινέςτουάρθρου21τουΚ.Α.Π.ΕπαγγελματικώνκαιΕρασιτεχνικώνΠρωταθλημάτων.
ΑΡΘΡΟ10ο:ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
ΟΜΑΔΩΝ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΙΑΤΡΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΛΙΚΟ–ΜΠΑΛΕΣΑΓΩΝΑ

ΣΤΟΝ

ΑΓΩΝΑ

-

Ισχύουνόσακαθορίζειτοάρθρο16τουΚ.Α.Π.ΕπαγγελματικώνκαιΕρασιτεχνικώνΠρωταθλημάτωνκαιειδι
κότερα:
1.
Ωςπροσέλευσηομάδαςνοείταιηέγκαιρηπαρουσίασηστογήπεδοόλωντωνποδοσφαιριστών
της
με
πλήρη
τα
απαραίτητα
στοιχεία
(στολή,
δελτία
αθλητικής
ιδιότητας,
κάρταΥγείαςκλπ.)γιατησυμμετοχήτουςστοναγώνα.Ηδιαπίστωσητης
έγκαιρης
και
κανονικήςπροσέλευσηςτωνδιαγωνιζόμενωνομάδωνθαγίνεταιπρινοδιαιτητήςαποφανθείγιατηνκανονικότητα ή
όχι
του
γηπέδου.
Ο
διαιτητής
είναι
υπεύθυνος
για
την
τήρηση
της
ακριβούς
ώραςέναρξηςπουαναγράφεταιστοφύλλοαγώνα.
2.
Ανομάδαπαρουσιαστείστοναγωνιστικόχώρομελιγότερουςαπόεννέα(9)ποδοσφαιριστές ματαιώνεται ο
αγώνας, η ομάδα αυτή θεωρείται υπαίτια για τη ματαίωση και τηςεπιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 7της
παρούσας προκήρυξης με απόφαση της ΠειθαρχικήςΕπιτροπήςτηςΕ.Π.Σ.Κ..
3.
Την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023, κατ’ εξαίρεση σε όλα τα ερασιτεχνικά
πρωταθλήματακαικύπελλαεπιτρέπονταιμέχριπέντε(5)αλλαγέςκαιδήλωση20άδας,μεεννέα(9)αναπληρωματικ
ούς παίκτες στον πάγκο. Σε περίπτωση που αγώνας οδηγηθεί στην παράταση, οιομάδες θα έχουν
δικαίωμα μίας επιπλέον αλλαγής ποδοσφαιριστή (έκτης), πέραν των πέντε (5)αλλαγών,που
προβλέπονταικατάτηδιάρκειατου αγώνα.Προκειμένου να περιοριστεί η διακοπή στην εξέλιξη του αγώνα,
κάθε ομάδα θα έχει μέχριτρεις (3) ευκαιρίες να προβεί στις πέντε (5) αλλαγές κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού. Εφόσον και οιδύο ομάδες προβούν σε αλλαγή ταυτόχρονα, αυτή θα υπολογίζεται ως μία (1)
από τις τρεις (3)ευκαιρίεςγιακάθεομάδα.Κάθεομάδαθαμπορείνακάνειχρήσημίαςπρόσθετηςαλλαγήςκαιθα
έχειπρόσθετηευκαιρία για αλλαγή ανεξάρτητα από το εάν έχει κάνει χρήση του μέγιστου επιτρεπόμενου
αριθμούαλλαγών. Θα μπορεί, επιπρόσθετα, να προβεί σε αλλαγές κατά το διάστημα πριν από την
έναρξητης παράτασης και στη διάρκεια τουημιχρόνουτης παράτασης. Εφόσον μία ομάδα δεν κάνειχρήση
του μέγιστου αριθμού αλλαγών ή ευκαιριών για αλλαγή, επιτρέπεται η χρήση των
αλλαγώνκαιτωνευκαιριώνπουδενχρησιμοποιήθηκαν,κατάτηδιάρκειατηςπαράτασης.Εφόσονκαιοιδύο ομάδες
προβούν
σε
αλλαγή
ταυτόχρονα,
αυτή
θα
υπολογίζεται
ως
μία

χρησιμοποιούμενηευκαιρίαγιααλλαγήγιακάθεομάδα.Επιτρέπονται επίσης οι αλλαγές κατά τη διάρκεια του
ημιχρόνου, πριν από την έναρξη τηςπαράτασηςκαικατάτηδιάρκειατουημιχρόνουτηςπαράτασης.
4.
Σ’όλουςτουςερασιτεχνικούςαγώνεςείναιυποχρεωτική,μεευθύνητηςγηπεδούχουομάδας,ηπαρουσίαπρ
οσώπουπουθαασκείκαθήκονταιατρούαγώνα.Τοπρόσωποαυτόδύναταιναείναιείτειατρόςείτενοσηλευτήςείτεδι
ασώστης,απόφοιτοςτωνΤ.Ε.Ι.καιδιαπιστευμένοςτουΕ.Κ.Α.Β.ήειδικάπιστοποιημένοςστηνπαροχήπρώτωνβοη
θειώνκαιιδιαίτερασεαθλητικάγεγονότα,γιαναείναισεθέσηνααντιμετωπίσειαιφνίδιακαιεπικίνδυναγιατηζωήπερι
στατικάπουμπορείνα προκύψουνσεένανποδοσφαιρικό αγώνα.Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δεν
διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας στηνοποία επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται
στο
άρθρο
21
παρ.
3
περ.
ΙΙ
του
Κ.Α.Π.
Εάνδιεξαχθείοαγώνας,πέραντωνανωτέρωποινώνπουισχύουνγιατηνγηπεδούχοομάδα,οδιαιτητήςπαραπέμπ
εταιγιαπειθαρχικόέλεγχο.
5.
Η γηπεδούχος ομάδα πρέπει, απαραίτητα, να μεριμνά ώστε να υπάρχει φορείο κατά τηδιάρκεια του
αγώνα, για τη μεταφορά των τραυματισθέντων ποδοσφαιριστών και φαρμακείο σεεμφανές σημείο των
αποδυτηρίων.
Επίσης
πρέπει
να
υπάρχουν
πάγκοι
για
τους
παρατηρητές,τουςιατρούςκαιτουςεκπροσώπουςτωνΜέσωνΜαζικήςΕνημέρωσης,προκειμένουναδιευκολυνθ
είτοέργο τους.
6.
Καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη, κατά τη διάρκεια τέλεσης
τωναγώνων,ναείναιεφοδιασμένημετοκατάλληλοφαρμακευτικόκαιιατρικόεξοπλισμό(ψαλίδι,ψυκτικό,γάζες,
εργαλείο επαναφοράς τηςγλώσσαςκλπ.).
7.
Ηγηπεδούχος ομάδαείναιυπεύθυνη για την προσκόμιση στο διαιτητή
ικανούαριθμούμπαλών(τουλάχιστοντεσσάρων)γιατηδιεξαγωγήτουαγώνα.Γιατημπάλαπουθαχρησιμοποιηθεί
αποφασίζειοδιαιτητής.
ΑΡΘΡΟ11ο:

ΦΥΛΛΟΑΓΩΝΑ–ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙΑΓΩΝΑ

α)ΣυντάσσεταισύμφωναμετιςδιατάξειςτουΚ.Α.Π.ΕπαγγελματικώνκαιΕρασιτεχνικώνΠρωταθλημάτων.
β)ΤοΦ.Α.πρέπειναπεριέχειταστοιχείαπουκαθορίζονταιστοάρθρο15τουΚ.Α.Π.ΕπαγγελματικώνκαιΕρασιτε
χνικώνΠρωταθλημάτων.
γ) Οι αρχηγοί των διαγωνιζόμενων ομάδων πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφουν στο Φ.Α.,τόσο στη
σύνθεση των ομάδων τους, όσο και για το αποτέλεσμα του αγώνα και τις παρατηρήσειςτου διαιτητή. Η
άρνηση αρχηγού να υπογράψει το Φ.Α., μετά από εντολή του διαιτητή, επισύρειποινή μιας (1)αγωνιστικής
σε βάρος του, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα. Έχουν, όμως, οιαρχηγοί το δικαίωμα να διατυπώσουν
σ’αυτό τυχόν διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους, τις οποίεςπρέπει περιληπτικά νααιτιολογούν.
δ)Δικαίωμαπαραμονήςμέσαστοναγωνιστικόχώρο(στουςπάγκουςτωνομάδων)κατάτηδιάρκειατου
αγώναέχουνμόνονταεξήςπρόσωπα:
Α.Ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας, υποχρεωτικά μέλος του διοικητικού συμβουλίου.Β.Ο
προπονητήςτηςκάθεομάδας.Γ.Οβοηθόςπροπονητής της κάθεομάδας.Δ. Ο προπονητής φυσικής
κατάστασης (γυμναστής) της κάθε ομάδας.Ε. Ο προπονητής
τερματοφυλάκωντηςκάθεομάδας.ΣΤ.Ογιατρόςτηςκάθεομάδαςήοφυσικοθεραπευτής(ανυπάρχει),μεσχετικήβε
βαίωσηαπότηνΕ.Π.Σ.Κ..
Γιαναέχουνδικαίωμαπαραμονήςστονπάγκοκάθεομάδας,οιπροπονητές(πρώτος,βοηθόςήφυσικήςκατάστασης
ήτερματοφυλάκων)πρέπειναφέρουντααντίστοιχαΔελτίαΠιστοποίησηςΠροπονητή περ.2022- 2023πουεκδίδει
ηΕ.Π.Σ.Κ
Προϋπόθεση για να καθίσει στον πάγκο κάθε ομάδας ο βοηθός προπονητή ή ο
προπονητήςφυσικήςκατάστασηςήοπροπονητήςτερματοφυλάκων,είναιηυποχρεωτικήπαρουσίατουπρώτου
προπονητή,
ο
οποίος
και
θα
πρέπει
να
βρίσκεται
στον
πάγκο.
Σε
αντίθετη
περίπτωσηεπιβάλλεταιαπότηνΠειθαρχικήΕπιτροπήητιμωρίαπουπροβλέπεταιστονΚανονισμόΠροπονητώντ
ης Ε.Π.Ο.
Οι γιατροί οφείλουν να έχουν την επίσημη ταυτότητα του Ιατρικού Συλλόγου όπου
είναιεγγεγραμμένοι και οι φυσικοθεραπευτές την επίσημη ταυτότητα του επιστημονικού φορέα όπουείναι
εγγεγραμμένοι. Υποχρεωτικά οι παραπάνω θα γνωστοποιούνται εγγράφως στην Ε.Π.Σ.Κ. καιγια την

παραμονή
τουςστον
πάγκο
κάθε
ομάδας
θα
εκδίδονται
οι
σχετικές
βεβαιώσεις,οιοποίεςθαδίδονταιστοδιαιτητήτουαγώναπριναπότηνέναρξήτου,προκειμένουναασκήσουναπρόσ
κοπτατακαθήκοντάτουςκαθ’όλητηδιάρκεια του αγώνα.
ε)Οι διαγωνιζόμενες ομάδεςοφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και εντολές τουπαρατηρητή
αγώνα ο οποίος ορίζεται με την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Παρατηρητών Αγώνωντης Ένωσης. Σ’
αυτήν την περίπτωση η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να καλύψει την αποζημίωσητου.
Σε περίπτωση που σε κάποιον αγώνα δεν οριστεί παρατηρητής αγώνα ή για
οποιοδήποτελόγοαπουσιάζειοορισθείςπαρατηρητήςαγώνα,τότεοδιαιτητήςτηςσυνάντησηςείναιυποχρεωμένο
ς
να
ορίσει
παρατηρητή
αγώνα,
κατόπιν
κλήρωσης
ανάμεσα
στους
εκπροσώπουςπουθαδηλώσουνσ’αυτόνταδύοδιαγωνιζόμενασωματεία.Σ’αυτήντηνπερίπτωσηηγηπεδούχοςο
μάδαΔΕΝέχειυποχρέωσηνακαλύψειτηναποζημίωσητουεκτελούνταχρέηπαρατηρητήαγώνα.
στ)Οι ακολουθούσες τη σύνταξη του Φ.Α. εκθέσεις διαιτητών, δύνανται να αναφέρονται και σεγεγονότα ήσε
περιστατικάβίαςπουέλαβανχώραμετά τησύνταξηκαιυπογραφή αυτού.
ΑΡΘΡΟ12ο:ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣΟΜΑΔΑΣ
1.
Οι προπονητές των σωματείων τηςΑ και της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, θα
πρέπειυποχρεωτικάναπληρούντιςπροϋποθέσειςπουορίζονταιστονΚανονισμόΠροπονητώνΠοδοσφαίρου
της Ε.Π.Ο., ήτοι να είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA B (και άνω) και ταυτότητας
UEFAτριετούςδιάρκειαςσεισχύ,ναείναιμέλητουΣυνδέσμουΠροπονητώνΠοδοσφαίρουΚέρκυρας ή άλλου
Συνδέσμου και να κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδεταιαπότηνΕ.Π.Σ.Κμε
κατάθεσηπαραβόλου75,00euro.Tοκόστοςεπιβαρύνειτονπροπονητή.
2.
Οιβοηθοίπροπονητών,οιπροπονητέςφυσικήςκατάστασης(γυμναστές)καιοιπροπονητέςτερματοφυλάκ
ωντωνσωματείων,θαπρέπειυποχρεωτικάναπληρούντιςπροϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό
Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ήτοι να είναικάτοχοι διπλώματος UEFA C (και άνω) και ταυτότητας
UEFA / ΕΠΟ τριετούς διάρκειας σε ισχύ, ναείναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου
Κέρκυρας
ή
άλλου
Συνδέσμου
και
νακατέχουνΔελτίοΠιστοποίησηςΠροπονητήπουεκδίδεταιαπότηνΕ.Π.Σ.Κ,μεκατάθεσηπαραβόλου75,00euro.
Tο κόστοςεπιβαρύνει τονπροπονητή.
3.
Σε περίπτωση, που τα σωματεία της Α’, της Β’ κατηγορίας, δεναπασχολούν πιστοποιημένο
προπονητή, τότε κανένα φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να κάθεταιστονπάγκοκάθεομάδας.
4.
Οέλεγχοςγιαόλεςτιςπεριπτώσειςδιενεργείταιυποχρεωτικάαπότουςδιαιτητές,αναγράφονταιτυχόνπαρα
τηρήσειςστοΦύλλοΑγώνακαιστουςπαραβάτεςήτασωματείαεπιβάλλονταιοι
ποινέςπου
προβλέπονταιστονΚανονισμό ΠροπονητώντηςΕ.Π.Ο..
ΑΡΘΡΟ13ο:

ΕΚΔΟΣΗΑΔΕΙΑΣΑΓΩΝΑ–ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ

α.Τα γηπεδούχα σωματεία, έχουν την υποχρέωση έκδοσης άδειας διεξαγωγής αγώνων, σεσυνεργασία
μετηδιοργανώτριααρχή.
β)Τα σωματεία πρέπει ναλαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολήςπράξεων που
δυσφημούν
το
άθλημα
ή
διεγείρουν
το
φίλαθλο
κοινό
και
είναι
υπεύθυνα
για
κάθεαντιαθλητικήενέργειατωνποδοσφαιριστών,τωνμελώνκαι τωνοπαδώντους.
ΑΡΘΡΟ14ο:ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ–Μ.Μ.Ε.
ΗΕ.Π.Σ.Κέρκυραςέχειτηναποκλειστικήαρμοδιότηταδιαχείρισηςκαιπαραχώρησηςραδιοτηλεοπτικών
δικαιωμάτων
και
της
διαδικτυακής
(μέσω
internet)
μετάδοσης
ερασιτεχνικώναγώνων.ΤοδιοικητικόσυμβούλιοτηςΈνωσηςμεαπόφασήτουδύναταινακαθορίσειτιςπροϋποθέσ
ειςκαιτουςόρουςκάλυψηςκαι προβολής τωναγώνων.

ΑΡΘΡΟ15ο:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ισχύουν,γενικά,όσακαθορίζονταιστοάρθρο26τουΚ.Α.Π.ΕπαγγελματικώνκαιΕρασιτεχνικώνΠρωταθλη
μάτωνκαιειδικότερα:
α)Όλαταέξοδαμετακίνησηςβαρύνουντοσωματείοπουμετακινείται,χωρίςαυτόναδικαιούταινα τα εισπράξειαπό
τηνεκκαθάριση του αγώνα.
β)

Ταέξοδαδιαιτησίαςβαρύνουνεξολοκλήρουτογηπεδούχοσωματείο.

γ)Η αποζημίωση παρατηρητή αγώνα (όταν ορίζεται) βαρύνει εξ ολοκλήρου το γηπεδούχοσωματείο. Σε
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα οριστεί παρατηρητής αγώνα, τότε οδιαιτητής της συνάντησης
επιλέγει
παρατηρητή
αγώνα
με
τη
διαδικασία
της
κλήρωσης,
ανάμεσαστουςεκπροσώπουςτωνδύο(2)διαγωνιζόμενωνομάδωνκαιτογηπεδούχοσωματείοδενυποχρεούταιν
ακαταβάλειαποζημίωση.
δ)

Ηαποζημίωσηγιατρού αγώνα επιβαρύνειεξολοκλήρουτογηπεδούχο σωματείο.

ε)Η οικονομική οργάνωση και διαχείριση των αγώνων, εκτός του Τελικού αγώνα, για τηναγωνιστική
περίοδο 2022 – 2023 γίνεται με ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου και θα προβλέπεταισε ειδική
οικονομική εγκύκλιο που θα εκδοθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηςΈνωσης.
ΑΡΘΡΟ16ο:ΕΠΑΘΛΑΤΕΛΙΚΟΥΑΓΩΝΑ
α)
Στη νικήτρια ομάδα του τελικού απονέμεται κύπελλο και 30 μετάλλια αμέσως μετά τη λήξητου
αγώνα.Επίσης, στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται κύπελλο και 30 μετάλλια.Επίσης,
απονέμεται και από μια πλακέτα στο διαιτητή, στους βοηθούς του, στον 4ο διαιτητή,
στουςεπιπρόσθετους,στουςπαρατηρητέςαγώνα,στονιατρόαγώνακαιστονπολυτιμότεροποδοσφαιριστή(MVP)
τηςαναμέτρησης,σύμφωναμετοτελετουργικότηςδιοργανώτριας.
β)Όλοιοιποδοσφαιριστέςπουπήρανμέροςστοντελικόαγώνακαθώςκαιοιαναπληρωματικοί,
οφείλουν
να
προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια μεπρώτη την ομάδα που ηττήθηκε και δεύτερη
τη
νικήτρια.
Στην
περίπτωση
που
ποδοσφαιριστές
δενσυμμορφωθούνσ’αυτήτηνυποχρέωσηεφαρμόζεταιότιπροβλέπεταιστονΚ.Α.Π.ΕπαγγελματικώνκαιΕρασιτ
εχνικώνΠρωταθλημάτων.
ΑΡΘΡΟ17ο:ΓΕΝΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α)Ηδιεξαγωγήτων
αγώνωνΚυπέλλου
γίνεταισύμφωναμετιςδιατάξειςτουΚανονισμούΑγώνωνΠοδοσφαίρου(Κ.Α.Π.)ΕπαγγελματικώνκαιΕρασιτεχνικ
ώνΠρωταθλημάτωντηςΕ.Π.Ο.
β)ΗπροκήρυξηαυτήείναιπρότασηγιατηνκατάρτισησύμβασηςμεταξύτηςΕ.Π.Σ.Κέρκυρας, διοργανώτριας των
αγώνων
Κυπέλλου
Ερασιτεχνικών
Ομάδων
της
Ένωσης
και
τωνομάδωνπουέχουνδηλώσεισυμμετοχή.Μετηνανεπιφύλακτηαποδοχήτηςπροκήρυξηςσυντελείται
ηπαραπάνω σύμβαση.
γ) Η Ε.Π.Σ.Κ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξηςμέχρι την
έναρξη των αγώνων, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο (π.χ. εναρμόνιση με ενδεχόμενεςτροποποιήσεις του
Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, αποφάσεις τηςΕ.Π.Ο. κλπ.).
δ)
Αν μία ομάδα αποβληθεί από το πρωτάθλημα για οποιονδήποτε λόγο που
προβλέπεταιστουςΚανονισμούςτηςΕ.Π.Ο.,αποβάλλεταιαυτόματακαιαπότοΚύπελλοΕρασιτεχνικώνΟμάδων.

ΑΡΘΡΟ18ο:ΤΕΛΙΚΗΔΙΑΤΑΞΗ
Όλα τα σωματεία, είτε είναι γηπεδούχα, είτε είναι φιλοξενούμενα, έχουν την υποχρέωση καιτην
αποκλειστική ευθύνη τήρησης του Ειδικού Πρωτοκόλλου Άθλησης που θα ανακοινωθεί απότους αρμόδιους
Υγειονομικούς Φορείς και θα θεσμοθετήσει η Πολιτεία. Την ίδια υποχρέωση έχουνκαιόλοι
οισυντελεστέςτωναγώνων.
Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, τον Κανονισμό Αγώνων
Ποδοσφαίρουκαιτηναθλητικήνομοθεσία,θαρυθμίζεταιμεαπόφασητουΔιοικητικούΣυμβουλίου τηςΕ.Π.Σ.Κ.

