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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2018 -2019 ΣΗ Δ.Π.. ΔΒΡΟΤ
Ζ Δ.Π.. Έβξνπ αθνύ έιαβε ππόςε:
1. Σελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία πνπ ηζρύεη ζήκεξα
2. Σν Καηαζηαηηθό ηεο
3. Σνλ Κ.Α.Π.
4. Σνπο Καλόλεο Παηδηάο Πνδνζθαίξνπ
5. Σελ απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο 9/02-07-18
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Σνπο αγώλεο πξσηαζιήκαηνο πεξηόδνπ 2018 - 2019 κεηαμύ ησλ ζσκαηείσλ:
1. Α΄ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο
2. Β΄ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο
Α΄ ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
1νο ΟΜΙΛΟ

1. Α.Δ. ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ
2. Α.. ΔΒΡΟ ΟΤΦΛΗΟΤ
3. Μ.Γ. ΟΡΔΣΖ ΟΡΔΣ/ΓΟ
4. ΔΝΧΖ ΑΝΘΔΗΑ/ΑΡΗΣΔΗΝΟΤ
5. ΑΡΓΑ ΚΑΣΑΝΔΧΝ
6. ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ ΓΚΝΑ ΑΛΔΞ/ΛΖ
7. Α.Ο. ΠΟΝΣΗΑΚΟ ΑΛΔΞ/ΛΖ
8. ΘΡΑΚΖ ΦΔΡΡΧΝ
9. ΠΑΔ ΝΗΦΑ
10 . Α.Δ.Κ. ΔΒΡΟΤ
11. ΟΡΦΔΑ ΟΦΗΚΟΤ
12. Α.Ο. ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ

Β΄ ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
1νο ΟΜΙΛΟ
1. Α.Δ. Ν. ΥΗΛΖ
2. «ΑΣΡΟΜΖΣΟ» ΑΒΑΝΣΟ
3. Α.Ο. ΓΟΡΗΚΟΤ
4. Α.Ο. ΜΑΚΡΖ
5. Α.Ο. ΚΑΠΠΑΓΟΚΧΝ
6. Α.Ο. ΜΑΗΣΡΟΤ
7. Α.Ο. ΑΡΗΣΔΗΝΟΤ
8. ΟΜΟΝΟΗΑ ΛΤΚΟΦΧΣΟ
9. Α.Ο. ΑΓΝΑΝΣΗΑ
10. Α.Ο. ΘΡΑΚΖ
11. Α.. ΦΟΤΡΣΟΤΝΑ ΑΛΔΞ/ΛΖ
12. Α.. ΝΗΚΖ ΑΠΑΛΟΤ
13. Α.. ΠΔΠΛΟΤ
14. ΑΚΡΗΣΑ ΓΑΓΗΑ
15. ΠΤΡΟ ΗΓΖΡΟΤΝ
16. Α.Ο. ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗΟΤ

2νο ΟΜΙΛΟ
1. ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΑΠΡΟΝΔΡΗΟΤ
2. ΓΟΞΑ ΓΟΞΑ
3. ΓΟΞΑ ΔΛΛΖΝΟΥΧΡΗΟΤ
4. ΑΠΗ ΘΟΤΡΗΟΤ
5. ΠΑΔ ΡΗΕΗΧΝ
6. ΘΤΔΛΛΑ ΚΤΠΡΗΝΟΤ
7. ΑΚΡΗΣΑ ΟΡΜΔΝΗΟΤ
8. ΔΝΧΖ ΟΗΝΟΖ
9. ΑΚΡΗΣΑ Ν. ΒΤΑ
10. ΓΟΞΑ ΟΡΔΣΗΑΓΟ
11. ΖΡΑΚΛΖ ΑΓΖΝΖ
12. ΟΜΟΝΟΗΑ ΦΤΛΑΚΗΟΤ
13. ΓΟΞΑ ΣΔΡΝΑ

1. ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Ζ Πξνθήξπμε απηή είλαη πξόζθιεζε γηα ζύκβαζε πξνζρώξεζεο κεηαμύ ηεο Δ.Π.. Έβξνπ
θαη ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα απηό.
Σν ζσκαηείν δεζκεύεηαη από ην Καηαζηαηηθό, ηνπο Καλνληζκνύο, ηηο νδεγίεο θαη απνθάζεηο
ηεο FIFA, UEFA ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηεο Δ.Π.. ΄Δβξνπ θαη ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Με
ηελ απνδνρή ηεο Πξνθήξπμεο ζπληειείηαη ε παξαπάλσ δέζκεπζε. ε πεξίπησζε κε
απνδνρήο επηβάιινληαη νη θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ ΚΑΠ.
2. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Με ηελ αξηζκ. 9/02-07-18 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ καο πκβνπιίνπ, εκέξα έλαξμεο ηεο
Α΄ , Β΄ θαηεγνξίαο νξίδεηαη ε 29/30-09-18.
3. ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ην πξσηάζιεκα πεξηόδνπ 2018-2019 ζα πάξνπλ κέξνο όζα ζσκαηεία έρνπλ δηθαίσκα θαη
επηζπκνύλ θαη έρνπλ ππνγξάςεη δήισζε ζπκκεηνρήο θαη ζπλππνζρεηηθό δηαηηεζίαο /
δήισζε ζσκαηείνπ ππνγεγξακκέλν από ην Νόκηκν Δθπξόζσπν ηνπ ζσκαηείνπ πεξί
απνδνρήο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ησλ Καλνληζκώλ, ησλ εγθπθιίσλ, ησλ νδεγηώλ θαη ησλ
απνθάζεσλ, FIFA- UEFA θαη ΔΠΟ(άξζξν 2, παξ. 3α, εδ ηγ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ΔΠΟ) θαζώο
θαη όζα έρνπλ απνζηείιιεη ζηελ Δ.Π.. ΠΡΑΞΖ ΤΝΑΗΝΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΑΡΓΑΗΑ
ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαη ησλ
πνδνζθαηξηζηώλ ηεο δύλακήο ηνπο κε γλήζην ππνγξαθήο. Γηαθνξεηηθά απνθιείνληαη ηνπ
πξσηαζιήκαηνο κε απόθαζε ηνπ Γ. ηεο Δ.Π.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ζην πξσηάζιεκα είλαη ε κε
νθεηιή πξνο ηε δηνξγαλώηξηα.

4. ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΓΙΚΑΙΩΜΑ) ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Μαδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ην ζσκαηείν πξέπεη λα θαηαβάιεη ην πνζό ησλ 150,00
επξώ γηα ηελ Α΄ θαηεγνξία, 120,00 επξώ γηα ηε Β΄ θαηεγνξία,
σο παξάβνιν δήισζεο ζπκκεηνρήο θαη πελήληα (50,00) επξώ ην θάζε ζσκαηείν σο
ζπλδξνκή έηνπο 2018-2019 , ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 9/02-07-18 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
καο πκβνπιίνπ .
5. ΥΡΩΜΑ ΣΟΛΗ - ΔΓΡΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ (ΓΗΠΔΓΟ)
Σν ζσκαηείν πνπ ζα δειώζεη ζπκκεηνρή ππνρξενύηαη λα γλσξίζεη ζηελ Δ.Π.. Έβξνπ ην
ρξώκα ζηνιήο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ηνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 θαη ηηο ζρεηηθέο
παξαγξάθνπο ηνπ Κ.Α.Π., θαζώο θαη ην γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηνπο αγώλεο
ηνπ. Ζ αξίζκεζε ζηελ εκθάληζε (άξζξν 14 ΚΑΠ) ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζηα πξσηαζιήκαηα
ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ππνρξεσηηθά είλαη από ην έλα (1) έσο θαη ην δεθανθηώ (18). Ζ
αξίζκεζε ζηα παληεινλάθηα είλαη πξναηξεηηθή. Δθόζνλ όκσο ππάξρεη, ηόηε ππνρξεσηηθά
ζα είλαη όκνηα κε απηή ηεο θαλέιαο.
ε πεξίπησζε πνπ νη δηαγσληδόκελεο νκάδεο έρνπλ ζηνιέο κε ηα ίδηα ή παξεκθεξή ρξώκαηα,
ε γεπεδνύρνο έρεη ππνρξέσζε λα αιιάμεη ζηνιή.
ε πεξίπησζε καηαίσζεο αγώλα, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ δηαηηεηή ιόγσ άξλεζεο ηεο
ππνρξέσζεο γηα ηελ αιιαγή ηεο εκθάληζεο ηεο νκάδαο, ε ηειεπηαία είλαη ππαίηηα ηεο
καηαίσζεο ηνπ αγώλα θαη έρεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ νξίδεη ν Κ.Α.Π.
Γεπεδνύρεο νκάδεο κε ηελ έλλνηα ηνπ ΚΑΠ, είλαη εθείλεο πνπ αγσλίδνληαη ζηα δηθά ηνπο
γήπεδα ή ζηα γήπεδα άιισλ νκάδσλ ή Αξρήο, ηα νπνία όκσο έρνπλ εμαζθαιίζεη νη ίδηεο γηα
αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο απηνύ, έρνληαο αλαιάβεη θαη ηελ ππνρξέσζε λα ππάξρνπλ ζηε
δηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ηα κέζα πξώησλ βνεζεηώλ θαη γηαηξό.
Η νκάδα πνπ δειώλεη σο έδξα ηεο γήπεδν πνπ αλήθεη ζε άιιε νκάδα ή Αξρή πξέπεη λα
ζπλνδεύεη ηε ζρεηηθή δήισζε κε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο νκάδαο ή Αξρήο, ζηελ
θπξηόηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ην γήπεδν πνπ δειώλεηαη ή ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηε ρξήζε.
ηελ πεξίπησζε ελδερόκελεο αδπλακίαο εμαζθάιηζεο γεπέδνπ, θαηά ηα πξναλαθεξόκελα, ε
νκάδα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δερζεί σο έδξα ηεο ην γήπεδν πνπ ζα νξίζεη ε Έλσζε, νπόηε
θαη απνθηά ηελ ηδηόηεηα ηεο γεπεδνύρνπ θαη έρεη γεληθά όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ
απνξξένπλ απ΄ απηή.(Άξζξν 8 παξγ 4)
Όιεο αλεμαξηήησο νη νκάδεο πνπ δηαζέηνπλ ην γήπεδό ηνπο γηα αγώλεο
Πξσηαζιεκάησλ, είηε ησλ ηδίσλ είηε άιισλ νκάδσλ, νθείινπλ επί πνηλή απαξαδέθηνπ
ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο λα επηηξέπνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ γεπέδσλ απηώλ θαη
ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα όινπο ηνπ αγώλεο ηεο ΔΠ ΔΒΡΟΤ.
Σα γήπεδα ησλ αγώλσλ θαη ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία νξίδνληαη από ηελ Έλσζε κε ηνλ
θαηαξηηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αγώλσλ (άξζξν 8 ηνπ ΚΑΠ)
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΗΜΔΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.
Σν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα θαηαξηηζζεί κεηά από δεκόζηα θιήξσζε.
Σα γήπεδα ηέιεζεο ησλ αγώλσλ ε εκέξα έλαξμεο θαη ε ώξα ζα νξηζζνύλ κε ην πξόγξακκα
ησλ αγώλσλ.
Κάζε αλαγθαία κεηαβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα θνηλνπνηείηαη ζε όια ηα ζσκαηεία θαη
ινηπνύο ελδηαθεξνκέλνπο.
Οη αγώλεο ζα γίλνληαη άββαην & Κπξηαθή πξσί ή απόγεπκα ή θαη θαζεκεξηλέο θαη γηνξηέο,
αθνύ απηό ε Έλσζε θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ έγθαηξε ιήμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο (άξζξν 11
παξ. 3 ηνπ ΚΑΠ).

7. ΣΡΟΠΟ ΣΔΛΔΗ ΑΓΩΝΩΝ
α) Οη αγώλεο ζα είλαη δηπινί (άξζξ.8 παξ. 8 Κ.Α.Π.)
β) Ζ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα είλαη 90΄ ιεπηά ηεο ώξαο ζε δύν εκίρξνλα ησλ 45΄ ιεπηώλ
ην θαζέλα (άξζξ.11 παξ 1 Κ.Α.Π.).
γ) Γηα ηελ πεξίνδν 2018-2019 ζα ηζρύζνπλ ηα παξαθάησ:
1. Τπνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ζηνπο αγώλεο ηεο Α΄ θαηεγνξίαο θαη ζηε βαζηθή
ελδεθάδα από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ελόο (1) πνδνζθαηξηζηνύ ειηθίαο θάησ ησλ
είθνζη (20) εηώλ, ζηε Β΄ θαηεγνξία θαλέλαο. Ωο ηέηνηνη ινγίδνληαη νη γελλεζέληεο
από 1-1-98 θαη κεηά.
ε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνύ πνδνζθαηξηζηή θάησ ησλ είθνζη (20) εηώλ αιιά θαη ζε
αληηθαηάζηαζε παξόκνηνπ ππνρξεσηηθά αληηθαζίζηαηαη, εθόζνλ δελ έρνπλ γίλεη νη ηέζζεξηο
(4) αιιαγέο κε πνδνζθαηξηζηή ηεο ίδηαο ειηθίαο. ε πεξίπησζε όκσο ηξαπκαηηζκνύ ηνπ αλ
δελ ππάξρνπλ αλαπιεξσκαηηθνί ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ν αγώλαο ζα πξέπεη λα ζπλερηζζεί
θαλνληθά θαη ρσξίο απηόλ.
8. ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΑ
Γηα θάζε αγώλα νξίδεηαη έλαο εθπξόζσπόο καο (ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ) άξζξ. 13 Κ.Α.Π.
Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, απνπζηάζεη ν Παξαηεξεηήο πνπ όξηζε ε δηνξγαλώηξηα, ή ν
βνεζόο ηνπ, ηόηε νη δηαγσληδόκελεο νκάδεο έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνδείμνπλ από έλα
πξόζσπν ε θαζεκηά θαη ν δηαηηεηήο ελεξγεί θιήξσζε γηα λα αλαδεηρζεί ν Παξαηεξεηήο
ηνπ αγώλα. ’ απηή ηελ πεξίπησζε ν δηαηηεηήο έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη ζρεηηθή ζεκείσζε
ζην Φ.Α..
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΓΩΝ
Γηα θάζε απνηέιεζκα αγώλσλ νη δηαγσληδόκελεο νκάδεο βαζκνινγνύληαη ζύκθσλα κε ην
άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π. (Νίθε 3 βαζκνί, Ηζνπαιία 1 βαζκόο, ΄Ζηηα 0 βαζκνί).
10. ΟΡΙΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΓΩΝ
Ζ θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζην βαζκνινγηθό πίλαθα θαη ε επηθύξσζε ηνπ
από ην Γ.. ηεο Δ.Π.. Έβξνπ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π.
11. ΑΓΔΙΑ ΣΔΛΔΗ ΑΓΩΝΑ - ΣΗΡΗΗ ΣΑΞΗ
Ζ άδεηα ηέιεζεο ησλ αγώλσλ εθδίδεηαη από ηε δηνξγαλώηξηα (έπεηηα από εμνπζηνδόηεζε
ησλ ζσκαηείσλ) θαη ζα δηαβηβάδεηαη καδί κε ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ, ζύκθσλα κε ηνπο
όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.
3207/24-12-2003.
Ζ παξαπάλσ άδεηα ζα ρνξεγείηαη εθόζνλ ε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε δηαζέηεη άδεηα
θαηαιιειόηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο.
Τπόρξεε νκάδα γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ είλαη ε γεπεδνύρνο.
Θα πξέπεη έγθαηξα λα ηαθηνπνηεζνύλ ηπρόλ ειιείςεηο ησλ γεπέδσλ ζαο, ώζηε ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο λα θξνληίζεηε λα εμαζθαιηζζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ
γεπέδσλ ζαο, αιιά θαη λα ηαθηνπνηεζνύλ όιεο νη εθθξεκόηεηεο ηνπ γεπέδνπ ζαο.
Γηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνπλ αγώλεο ζην γήπεδν ηεο νκάδαο ζαο.
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
ππεύζπλεο γηα θάζε αληηαζιεηηθή ελέξγεηα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ, ησλ κειώλ θαη ησλ νπαδώλ
ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ επεηζόδηα πνπ κπνξνύλ λα δπζθεκνύλ ην
άζιεκα ή λα δηεγείξνπλ ην θίιαζιν θνηλό , επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηα άξζξα
ηνπ ΚΑΠ, θαη ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Π.. ΄Δβξνπ θπξώζεηο.

12. ΑΝΑΒΟΛΗ Ή ΓΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ
α) Αγώλαο πνπ αλαβιήζεθε ή δηαθόπεθε εμ’ αηηίαο θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ζα δηεμάγεηαη
ύζηεξα από απόθαζε ηεο δηνξγαλώηξηαο ΄Δλσζεο, κέζα ζε 15 εκέξεο από ηελ αλαβνιή ή
δηαθνπή ηνπο. (άξζξ. 21 ηνπ Κ.Α.Π.)
β) ε πεξίπησζε λέαο αλαβνιήο ή δηαθνπήο νη αγώλεο ζα γίλνληαη κέζα ζε 15 εκέξεο ζην
ίδην γήπεδν πνπ έρεη αξρηθά νξηζηεί.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζπκκεηνρήο νκάδαο ζε αγώλεο Πξσηαζιήκαηνο εθαξκόδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΚΑΠ.
Οκάδα πνπ δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί ή παξαηηεζεί από ηξεηο (3) αγώλεο ηνπ
Πξσηαζιήκαηνο ηεο ηδίαο δηνξγάλσζεο απνβάιιεηαη κε απόθαζε ηεο
Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο δηνξγαλώηξηαο θαη ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηώηεξε
θαηεγνξία κε ζπλνιηθή πνηλή αθαίξεζεο κείνλ έμη (-6) βαζκώλ από ην βαζκνινγηθό πίλαθα
ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ηελ επόκελε αγσληζηηθή πεξίνδν.
13. ΓΔΛΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ- ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΔΙΑ
ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ
1. Οη νκάδεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπο ππνρξενύληαη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη λα
παξαδίδνπλ ζην δηαηηεηή:
α)Σα δειηία αζιεηηθήο ηδηόηεηνο πνδνζθαηξηζηώλ θαη
β) Καηάζηαζε πγείαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά
ηα πιήξε ζηνηρεία απηώλ θαζώο θαη ην ζσκαηείν πνπ αλήθνπλ, ζα θέξεη δε ηαηξηθή
ζεώξεζε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη όηη νη πεξηιακβαλόκελνη ζηνλ πίλαθα πνδ/ζηέο είλαη
απνιύησο πγηείο θαη ηθαλνί λα αγσλίδνληαη ζε αγώλεο ηεο νκάδαο ηνπο.
Ζ σο άλσ ηαηξηθή ζεώξεζε, πξαγκαηνπνηείηαη κόλν από αζιίαηξν, ή νξζνπεδηθό ή
παζνιόγν ή θαξδηνιόγν, ή αγξνηηθό γηαηξό ή γεληθήο ηαηξηθήο (άξζξν 18 ηνπ ΚΑΠ),
πξέπεη δε λα παξέρεηαη ππνρξεσηηθά αλά έηνο γηα θάζε πνδνζθαηξηζηή θαη λα ηζρύεη θαηά
ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα. Ζ κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν απόδεημε πγείαο ησλ
πνδνζθαηξηζηώλ είλαη απαξάδεθηε.
Αληίγξαθν ηνπ πίλαθα πγείαο θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά θαη εληόο 24 σξώλ από ηεο ηαηξηθήο
ζεσξήζεσο ηνπ, ζηελ ΔΠ Έβξνπ κε επζύλε ηνπ ζσκαηείνπ, απνηειεί δε ην
αδηακθηζβήηεηα επίζεκν έγγξαθν ζε πεξίπησζε Δλζηάζεσλ θαη πξνζθπγώλ. Ζ θαηάζεζε
ζηε δηνξγαλώηξηα, ηεο θαηάζηαζεο Τγείαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ εθόζνλ έρεη ζπληειεζηεί
πέξαλ ηεο 24ώξνπ πξνζεζκίαο δελ επηθέξεη αθπξόηεηα ή θύξσζε, κε ηε βαζηθή πάληνηε
πξνϋπόζεζε όηη ε θαηάζεζε απηή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί νπσζδήπνηε πξηλ από ηελ ηέιεζε
ηνπ αγώλα.
γ) Σν Γειηίν πηζηνπνίεζεο ηνπ πξνπνλεηή
Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ζηνλ πάγθν ησλ
αλαπιεξσκαηηθώλ, ηνπ πξνπνλεηή πνπ δελ παξέδσζε ην Γειηίν Πηζηνπνίεζεο .
2. Ο δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεκεηώζεη ζηελ νηθεία ζηήιε ηνπ Φ.Α ηηο ηπρόλ
ειιείςεηο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ.
3. Ο έιεγρνο γίλεηαη από ην δηαηηεηή θαη ηνπο αξρεγνύο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ
ππνρξεσηηθά πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαηά ηελ εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή ζπκπιήξσζε
ηνπ Φ. Α ή, όηαλ πνδνζθαηξηζηήο ιακβάλεη κέξνο ζηνλ αγώλα κεηά ηελ έλαξμή ηνπ θαηά ηε
ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν.
4. Ο δηαηηεηήο ππνρξενύηαη λα θξαηήζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ
πνδνζθαηξηζηώλ κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ Φ. Α νη δε αξρεγνί ησλ νκάδσλ κπνξνύλ λα

δεηήζνπλ ζ’ απηό ην δηάζηεκα γηα λα ηα ειέγμνπλ κόλν γηα ηελ πεξίπησζε δηαηύπσζεο
έλζηαζεο πιαζηνπξνζσπίαο.
5α. Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε νπνηνδήπνηε αγώλα
πξσηαζιήκαηνο ή θππέιινπ ρσξίο ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ α θαη β ηεο παξ. 1 ηνπ
παξόληνο λνκίκσο εθδνζέλησλ, ν δηαηηεηήο ππνρξενύηαη λα απαγνξεύζεη ηε ζπκκεηνρή
πνδνζθαηξηζηή γηα ηνλ νπνίν δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο απηέο. Δάλ παξά ηαύηα
πνδνζθαηξηζηήο κεηάζρεη ζηνλ αγώλα ε ζπκκεηνρή ηνπ ζεσξείηαη αληηθαλνληθή, ε ππαίηηα
δε νκάδα, ζε πεξίπησζε παξαδνρήο ελζηάζεσο ή θαηαγγειίαο πθίζηαηαη ηηο πξνβιεπόκελεο
γηα ηελ πεξίπησζε θπξώζεηο.
5β. ε παξάβαζε ησλ σο άλσ ν δηαηηεηήο ηηκσξείηαη από ην αξκόδην δηθαηνδνηηθό
όξγαλν κε πνηλή απαγόξεπζεο δηεύζπλζεο αγώλσλ γηα ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο.
6α. Δπηηξέπεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ε αληηθαηάζηαζε κέρξη ηεζζάξσλ
(4) πνδνζθαηξηζηώλ από θάζε νκάδα θαη αλεμάξηεηα από ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο
αγσλίδνληαη, απαγνξεπνκέλεο ηεο επαλαζπκκεηνρήο νπνηνπδήπνηε πνδνζθαηξηζηή πνπ
αληηθαηαζηάζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
6β. Απαγνξεύεηαη ε αληηθαηάζηαζε πνδνζθαηξηζηή ν νπνίνο απνβιήζεθε από ην
δηαηηεηή.
6γ. Παξάβαζε ησλ πεξηπηώζεσλ (α) θαη (β) ηεο παξνύζεο παξαγξάθνπ ζπληζηά ιόγν
αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, εμεηαδόκελεο θαηόπηλ ελζηάζεσο.
7. νπο αγώλεο ησλ ηνπηθώλ πξσηαζιεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ
ελδεθάδα θάζε νκάδαο θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα επηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ
έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε Διιεληθέο Δζληθέο νκάδεο ή πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή
ηζαγέλεηα (Διιεληθή Σαπηόηεηα ή Γηαβαηήξην).
14. ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ – ΓΙΠΛΩΜΑ –ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
α. Γελ είλαη ππνρξεσηηθή ε πξόζιεςε δηπισκαηνύρνπ πξνπνλεηή ζε νπνηαδήπνηε
θαηεγνξία γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2018-2019. Σα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζηελ Α΄
θαη Β΄ εξαζηηερληθή θαηεγνξία θαη επηζπκνύλ λα δειώζνπλ πξνπνλεηή απηόο ζα πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα είλαη δηπισκαηνύρνο πξνπνλεηήο ζύκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρύνληα
Καλνληζκό πξνπνλεηώλ πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Π.Ο.
15. ΓΙΑΣΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ – ΠΡΩΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ
Σα γεπεδνύρα ζσκαηεία έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ
δηαγσληδνκέλσλ, κέζα πξώησλ βνεζεηώλ θαη λα κεξηκλνύλ ππνρξεσηηθά γηα ηελ παξνπζία
γηαηξνύ θαηά ηε δηάξθεηα όινπ ηνπ αγώλνο.
Δπίζεο ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία νθείινπλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζε απηώλ ην
απαξαίηεην θαξκαθεπηηθό πιηθό θαη θνξείν.
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία γηαηξνύ ζην γήπεδν
θαη ηελ ππνρξεσηηθόηεηα απηνύ ζα ζαο ελεκεξώζνπκε εγγξάθσο.
16. ΔΠΑΘΛΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
1. Σν έπαζιν θάζε πξσηαζιήκαηνο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ρξεκαηηθό νξίδεηαη
από ηελ Πξνθήξπμε θαη απνλέκεηαη κεηά ηελ επηθύξσζε ηνπ νξηζηηθνύ πίλαθα
βαζκνινγίαο .
2. ηελ νκάδα πνπ θαηαθηά ηελ πξώηε ζέζε ζην βαζκνινγηθό πίλαθα (πξσηαζιήηξηα),
ζα ηεο απνλεκεζεί Κύπειιν θαζώο θαη ηα αλάινγα κεηάιιηα γηα ηα αζινύκελα κέιε ηεο.
3. Απαγνξεύεηαη εθηόο από ηε δηνξγαλώηξηα θαη ηηο θξαηηθέο αξρέο ε αζινζέηεζε
επάζισλ ζε αγώλεο επηζήκσλ πξσηαζιεκάησλ από θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα.

17. ΚΤΠΔΛΛΟ ΗΘΟΤ
ηελ θάζε νκάδα πνπ θαλέλαο πνδνζθαηξηζηήο ηεο δελ ζα ηηκσξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, ζα απνλεκεζεί Κύπειιν ήζνπο θαη κεηάιιηα ζύκθσλα κε ηελ ππ’
αξηζ. 9/02-07-1/8 ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π...
18. ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ
Απαγνξεύεηαη ε κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ ή αλαθνηλώζεσλ απνηειεζκάησλ ησλ άιισλ
δηεμαγόκελσλ αγώλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα από ηα κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ. Οη
ππεύζπλεο γεπεδνύρεο νκάδεο ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ.
19. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΝΣΑΔΩΝ - ΔΝΣΑΔΙ
1. Γηα ηηο ελζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2α ηνπ Κ.Α.Π. ην παξάβνιν νξίδεηαη ύζηεξα από
απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.. Έβξνπ σο εμήο:
α) Γηα αληηθαλνληθόηεηα ηνπ γεπέδνπ
100,00 επξώ
β) Γηα θαθό νξηζκό δηαηηεηώλ ή επνπηώλ 100,00 επξώ
γ) Γηα αληηθαλνληθή δηαθνπή αγώλα
100,00 επξώ
δ) Γηα εζθαικέλε εξκελεία
100 ,00 επξώ
ε) Γηα αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή πνδ/ζηε 100 ,00 επξώ
ζη) Γηα πιαζηνπξνζσπία πνδ/ζηή
100,00 επξώ
δ) Γηα παξάιεηςε παξνπζίαο γηαηξνύ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγώλα 100,00 επξώ
2. Οη δηαγσληδόκελεο νκάδεο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ πεξηνξηζηηθά θαη κόλν δηα ηνπ αξρεγνύ
ηνπο ηηο ελζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Κ.Α.Π.. Γηα ηηο ινηπέο ελζηάζεηο
εθαξκόδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 4 ηνπ Κ.Α.Π. Οη ελζηάζεηο πξέπεη
ππνρξεσηηθά εθηόο ηεο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο λα ππνβάιινληαη κε FAX ( αξηζκόο
25510/ 23872) ζηε δηνξγαλώηξηα εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο ζύκθσλα κε
ηνλ Κ.Α.Π.
Ζ ζπδήηεζε ησλ ελζηάζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή, ηπρόλ δε παξαίηεζε ηεο εληζηάκελεο
νκάδαο είλαη αλίζρπξε θαη δε ιακβάλεηαη ππόςε (άξζξν 23 παξ. 5 ηνπ Κ.Α.Π.).
20. ΠΡΟΒΙΒΑΜΟ - ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ ΟΜΑΓΩΝ
Α΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Σν πξσηάζιεκα ηεο Α΄ θαηεγνξίαο πεξηόδνπ 2018-2019 ζα δηεμαρζεί ζε έλαλ (1) όκηιν ησλ
δώδεθα (12) νκάδσλ.
Σν πξσηάζιεκα δηεμάγεηαη ζε δηπινύο αγώλεο (α΄θαη β΄ γύξν).
Μεηά ηε ιήμε ηνπ δεπηέξνπ γύξνπ ζπληάζζεηαη βαζκνινγηθόο πίλαθαο γηα ηε ζεηξά
θαηάηαμεο ηνπ θάζε ζσκαηείνπ. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο νκάδσλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ,
πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο πνπ δίλνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνπο αγώλεο ηεο επόκελεο
θάζεο, ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π.
1. Ζ νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξώηε ζέζε ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα ζα είλαη θαη
ε πξσηαζιήηξηα ηεο Α΄ θαηεγνξίαο θαη αλέξρεηαη ζηε Γ΄ Δζληθή θαηεγνξία απεπζείαο.
2. Ζ νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ δσδέθαηε (12ε) ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο
θαηάηαμεο ππνβηβάδεηαη απεπζείαο ζηε Β΄ Δξαζηηερληθή θαηεγνξία.
3. ε πεξίπησζε πνπ ζα ππνβηβαζζεί ην ζσκαηείν καο από ηε Γ΄ Δζληθή θαηεγνξία
ζα ππνβηβαζζεί ζηε Β΄ εξαζηηερληθή θαηεγνξία θαη ην ζσκαηείν πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ
ελδέθαηε (11) ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο.

Β΄ ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Γηα ηελ πεξίνδν 2018-2019 , ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 9/02-07-18
απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.. ΄Δβξνπ , ην πξσηάζιεκα ηεο Β΄ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο
ζα δηεμαρζεί ζε δύν (2) νκίινπο.
Σν πξσηάζιεκα δηεμάγεηαη ζε δηπινύο αγώλεο (α΄θαη β΄ γύξν) ζε θάζε όκηιν.
Μεηά ηε ιήμε ηνπ δεπηέξνπ γύξνπ ζπληάζζεηαη βαζκνινγηθόο πίλαθαο γηα ηε ζεηξά
θαηάηαμεο ηνπ θάζε ζσκαηείνπ. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο νκάδσλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ,
πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο πνπ δίλνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνπο αγώλεο ηεο επόκελεο
θάζεο, ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα από ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π.
α). Ο πξσηαζιεηήο ηνπ θάζε νκίινπ ζα αλέιζεη απεπζείαο ζηελ Α΄ Δξαζηηερληθή
θαηεγνξία .
Α΄ ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Γηα ηελ πεξίνδν 2019-2020 ην πξσηάζιεκα ηεο Α΄ θαηεγνξίαο ζα δηεμαρζεί ζε έλαλ
(1) όκηιν απνηεινύκελν από δώδεθα (12) ζσκαηεία.
ε πεξίπησζε πνπ ζσκαηεία από ηα νπνία παξακέλνπλ ζηελ Α΄ θαηεγνξία δελ
επηζπκνύλ λα αγσληζζνύλ ζε απηήλ, ε Δ.Π.. ΄Δβξνπ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξώζεη ηνλ
αλάινγν αξηζκό ζσκαηείσλ κε ζσκαηεία ηεο Β΄ θαηεγνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί
ν αξηζκόο ησλ δώδεθα (12) νκάδσλ κε βάζε ηνπο ηειηθνύο πίλαθεο ηεο βαζκνινγηθήο
θαηάηαμεο.
Β΄ ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Γηα ηελ πεξίνδν 2019-2020 ην πξσηάζιεκα ηεο Β΄ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ζα δηεμαρζεί
ζε δύν (2) ή ηξεηο (3) νκίινπο πνπ ζα δηακνξθσζνύλε αλάινγα κε ηηο δειώζεηο
ζπκκεηνρήο .
ε πεξίπησζε πνπ εηο εθ ησλ πξσηαζιεηώλ ηεο Β΄ θαηεγνξίαο δελ επηζπκεί ηελ
άλνδό ηνπ ζηελ Α΄ Δξαζηηερληθή θαηεγνξία ε ΄Δλσζε έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξώζεη ηελ
ζέζε ηνπ πξσηαζιεηή κε νπνηνδήπνηε ζσκαηείν ηνπ ηδίνπ νκίινπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ
άλνδν ιακβαλνκέλεο πάληα ππόςηλ ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο εάλ δελ ζειήζεη θαλέλα ζσκαηείν λα
ζπκκεηάζρεη ζηελ Α΄ θαηεγνξία, ζα εξσηεζνύλ ηα ζσκαηεία ησλ άιισλ δύν νκίισλ θαηά
ζεηξά βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο.
Δάλ θαη κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ θαιπθζεί ν πξνβιεπόκελνο αξηζκόο
ζσκαηείσλ ηεο Α΄ θαηεγνξίαο, ηόηε ε Α΄ εξαζηηερληθή θαηεγνξία ζα δηεμαρζεί κε όζα
ζσκαηεία ππνβάιινπλ Γήισζε πκκεηνρήο.
21. ΔΠΙΛΤΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Οη πάζεο θύζεσο αζιεηηθέο δηαθνξέο επηιύνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηα αξκόδηα
ζεζκνζεηεκέλα όξγαλα (άξζξν 35 ηνπ ΚΑΠ).
22. ΓΙΑΙΣΗΣΔ ΑΓΩΝΩΝ
Οη δηαηηεηέο όισλ ησλ αγώλσλ εξαζηηερληθώλ πξσηαζιεκάησλ ζα νξίδνληαη από ην θαηά
πεξίπησζε αξκόδην όξγαλν όπσο εηδηθόηεξα πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ
Γηαηηεζίαο ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 12 ηνπ Κ.Α.Π.

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη ν δηαηηεηήο πνπ έρεη νξηζζεί, νύηε ν αλαπιεξσηήο ηνπ,
ηόηε νη δύν νκάδεο έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνδείμνπλ έλαλ επίζεκν δηαηηεηή από εθείλνπο
πνπ ηπρόλ παξεπξίζθνληαη ζην γήπεδν γηα λα δηεπζύλεη ηνλ αγώλα.
Αλ νη δύν νκάδεο δελ ζπκθσλήζνπλ γηα ηελ ππόδεημε δηαηηεηή, ηόηε δηαηηεηήο ηνπ αγώλα
νξίδεηαη κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ ηπρόλ δύν ηνπιάρηζηνλ παξεπξηζθνκέλσλ ζην γήπεδν
επηζήκσλ δηαηηεηώλ.
Αλ κηα νκάδα πνπ ζα αγσληζζεί δελ ζειήζεη λα ππνδείμεη δηαηηεηή, ηόηε ζα δηεπζύλεη
ππνρξεσηηθά ηνλ αγώλα εθείλνο ηνλ νπνίν ππέδεημε ε αληίπαιε νκάδα.
Κακηά έλζηαζε δελ επηηξέπεηαη θαηά νξηζκνύ δηαηηεηή ή βνεζνύ δηαηηεηή πνπ έγηλε
ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ παξεπξίζθνληαη ζην γήπεδν επίζεκνη δηαηηεηέο, ή παξεπξίζθεηαη
κόλν έλαο, αιιά δε ζπκθσλήζνπλ ζην πξόζσπό ηνπ νη δύν νκάδεο, ηόηε νη αγώλεο
δηεμάγνληαη κε ηελ ππνρξέσζε ησλ αληηπάισλ νκάδσλ λα ππνδείμνπλ έλα πξόζσπν θνηλήο
απνδνρήο σο δηαηηεηή. Αλ όκσο δελ ζπκθσλήζνπλ ζηελ επηινγή πξνζώπνπ θνηλήο
απνδνρήο ηόηε θάζε νκάδα ππνδεηθλύεη από έλα πξόζσπν γηα θιήξσζε, γηα ηελ επηινγή
εθείλνπ πνπ ζα δηεπζύλεη ηνλ αγώλα.
Ζ πην πάλσ δηαδηθαζία εθαξκόδεηαη θαη γηα ηνλ νξηζκό βνεζνύ ή βνεζώλ δηαηηεηή, ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ ζα εκθαληζζνύλ ζην γήπεδν απηνί ηνπο νπνίνπο όξηζε ην θαηά
πεξίπησζε αξκόδην όξγαλν ηεο δηνξγαλώηξηαο.
Γύλαηαη λα δηεμάγνληαη αγώλεο κε έλαλ δηαηηεηή θαη έλα βνεζό ή θαη κόλν κε έλαλ δηαηηεηή
αλάινγα κε ηελ θξηζηκόηεηα ηνπ αγώλα.
ηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα εάλ ην γεπεδνύρν ζσκαηείν δελ εμνθιήζεη πξηλ ηελ
έλαξμε ηνπ αγώλα ην ζύλνιν ηεο δαπάλεο δηαηηεζίαο (απνδεκίσζε – έμνδα
κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο), ν δηαηηεηήο δελ δηεμάγεη ηνλ αγώλα. Ο αγώλαο απηόο
θαηαθπξώλεηαη ππέξ ηεο αληηπάινπ νκάδαο. Μέρξη ηελ εμόθιεζε ηεο σο άλσ δαπάλεο
ζηελ δηνξγαλώηξηα, δελ νξίδνληαη αγώλεο ηεο νκάδαο απηήο, θαηαθπξώλνληαη δε ππέξ
ηεο αληηπάινπ νκάδαο.
23. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ζ αιιεινγξαθία ηεο Δ.Π.. ΄Δβξνπ κε ηηο νκάδεο ζα γίλεηαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν
(email), ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 παξ. 5 ηνπ ΚΑΠ.
24. ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
Σα Ραδηνηειενπηηθά δηθαηώκαηα βάζεη ηεο πξνθήξπμεο θαη κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο
παξαρσξνύληαη ζηε δηνξγαλώηξηα ΔΠ Έβξνπ, ρσξίο λα έρνπλε θαλέλα δηθαίσκα
αλάκεημεο.
Ζ δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο απηνύ δηέπεηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
ηνπ Κ.Α.Π., ησλ Καλνληζκώλ Παηδηάο, ησλ απνθάζεσλ ηεο FIFA, UEFA, ηεο Δ.Π.Ο. θαη
ηεο Δ.Π.. ΄Δβξνπ όπσο ηζρύνπλ κέρξη ζήκεξα θαη κε ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο απηώλ
θαη θπζηθά θαη από ηνπο παξόληεο όξνπο ηεο παξνύζεο Πξνθήξπμεο.
Ζ πξνθήξπμε απηή απνηειεί ζύκβαζε κεηαμύ ηεο ΔΠ Έβξνπ ζαλ δηνξγαλώηξηαο ησλ
παξαπάλσ πξσηαζιεκάησλ θαη ησλ ζσκαηείσλ πνπ έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή ζε απηά. Σν
Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο ΔΠ Έβξνπ δηαηεξεί ην απόιπην δηθαίσκα κεξηθήο ή νιηθήο
ηξνπνπνίεζεο ηεο πξνθήξπμεο, εθόζνλ θξίλεη απηό απαξαίηεην (πρ ελαξκόληζε κε
ελδερόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΚΑΠ. θιπ), αθόκε θαη κεηά ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ.
Ζ ΔΠ Έβξνπ επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα αιιαγήο ησλ νκίισλ ζε πεξίπησζε κε δήισζεο
ζσκαηείνπ ζην πξσηάζιεκα απηό θαη αλόδνπ ζηε ζέζε ηνπ ζσκαηείν ηεο θαηώηεξεο
θαηεγνξίαο.

Ζ θάζε θύζεο δηαθνξέο πνπ πξνέξρνληαη θαη δεκηνπξγνύληαη από ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ δηέπνπλ ην πνδόζθαηξν θαη αθνξνύλ ηηο νκάδεο πνπ
κεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο, επηιύνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηα αξκόδηα ζεζκνζεηεκέλα
αζιεηηθά όξγαλα, απαγνξεπκέλεο θάζε πξνζθπγήο ζηα πνιηηηθά θαη Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ.
Όηη δε δελ πξνβιέπεηαη από ηελ πξνθήξπμε απηή, από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ, ηνπο
Καλνληζκνύο ηεο Οκνζπνλδίαο ,ηνλ Πεηζαξρηθό Κώδηθα, ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία πνπ
ηζρύεη, ζα επηιύεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ. ηεο Έλσζεο.-

Γηα ηελ Δ.Π.. Έβξνπ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ
ΑΝΓΡΑΜΑΝΖ ΤΜΔΧΝ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
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