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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – 2017
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής έλαβε υπόψη της:
1. Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα
2. Το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.
3. Τον Κανονισμό Αγώνων Και τους Κανόνες Παιχνιδιού
4. Την απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ
Στους αγώνες Κυπέλλου συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι ομάδες που έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στην Α΄ και Β ΄ και Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας και προαιρετικά δε οι ερασιτεχνικές
ομάδες των σωματείων που ίδρυσαν Π.Α.Ε. και συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Football League.

2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Οι ομάδες που έχουν υποχρέωση ή δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες Κυπέλλου οφείλουν
να υποβάλλουν το αργότερο έως τις 26/08/2016 συμπληρωμένη εις διπλούν δήλωση
συμμετοχής, σε ειδικό έντυπο το οποίο θα χορηγείται από την Ένωση, καταβάλλοντας
συγχρόνως χρηματικό παράβολο συμμετοχής 150€ για τα ερασιτεχνικά τμήματα της Β΄
Εθνικής, 80€ για την Α’, 50€ για την Β’ και τα σωματεία της Γ’ κατηγορίας τοπικό δεν
καταβάλουν παράβολο συμμετοχής.
β. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους, συνεπάγεται τον
αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο αυτό. Επιπλέον για τις ομάδες που η συμμετοχή τους
είναι υποχρεωτική στο Κύπελλο αυτό, με απόφαση της διοργανώτριας του πρωταθλήματος στο
οποίο δικαιούται να μετάσχει η ομάδα αυτή, χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του
πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως
οχτακόσια (800) ευρώ (άρθρο 39 του Κ.Α.Π).
γ. Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την αποδοχή χωρίς επιφυλάξεις των διατάξεων του Κ.Α.Π. και
της παρούσης προκήρυξης.
δ. Στη δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφερθούν τα χρώματα της φανέλας του σωματείου που
θα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Α.Π. και ο
κανόνας τέσσερα (4) των κανόνων του παιχνιδιού. Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενες
ομάδες έχουν στολές με τα ίδια ή παρεμφερή, η γηπεδούχος ομάδα έχει υποχρέωση να αλλάξει
στολή. Σε περίπτωση άρνησης ο αγώνας ματαιώνεται και η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3β του Κ.Α.Π.
Ομάδες που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές ποδοσφαιριστών διάφορα προϊόντα
αφού τύχουν της σχετικής έγκρισης από την διοργανώτρια οφείλουν να τηρούν τις

προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ΚΑΠ. Το σωματείο που δεν εφαρμόζει τις διατάξεις
του άρθρου 14 παρ. 2 του ΚΑΠ μετά από διαπίστωση της διοργανώτριας, παραπέμπεται στα
αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα μετά από έγγραφη αίτηση της διοργανώτριας και του επιβάλλεται
χρηματική ποινή 500€ (άρθρο 14 παρ. 3 α του ΚΑΠ)
ε. Δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσμα μπορεί να γίνει δεκτή, και θεωρείται ότι
υποβλήθηκε εμπρόθεσμη, εφ’ όσον μέχρι την υποβολή της δεν έγινε η κλήρωση των αγώνων
από την Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων Κυπέλλου και η συμμετοχή των ομάδων κατά αγωνιστική
ημερομηνία καθορίστηκαν ως εξής:
Α1) Στην πρώτη φάση διεξαγωγής των αγώνων θα συμμετέχουν όλες οι ομάδες της A, Β’ και Γ’
Ερασιτεχνικής κατηγορίας. Θα εξαιρεθεί αριθμός ομάδων κατά αναλογία κατηγοριών για να
σχηματιστεί η φάση των τριάντα-δύο ομάδων (32). Στην πρώτη φάση οι αγώνες διεξάγονται με το
σύστημα των μονών συναντήσεων με γηπεδούχο την ομάδα μικρότερης κατηγορίας, σε περίπτωση
που οι ομάδες ανήκουν στην ίδια κατηγορία γηπεδούχος ορίζεται η πρώτη ομάδα που κληρώνεται.
Οι αγώνες της Α΄ Φάσης θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 10 - 11/ 9/ 2016. Η Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α
διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, με απόφαση του Δ.Σ., τις ως άνω ημερομηνίες διεξαγωγής των
αγώνων.
Α2) Στη δεύτερη φάση διεξαγωγής των αγώνων συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες που θα
προκριθούν από την πρώτη φάση και οι ομάδες που εξαιρέθηκαν έτσι ώστε να συμπληρωθούν
τριάντα-δύο (32) ομάδες. Οι ως άνω αγώνες θα διεξαχθούν μέσα στο μήνα Οκτώβριο και ημέρα
Τετάρτη με το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού (νοκ άουτ)..
Α3) Στην τρίτη φάση διεξαγωγής των αγώνων συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της
προηγούμενης φάσης. Οι αγώνες θα οριστούν μέσα στον μήνα Νοέμβριο και ημέρα Τετάρτη με
απόφαση της Επιτροπής Κυπέλλου και θα είναι επίσης νοκ άουτ.
Α4) Στην τέταρτη φάση θα αγωνιστούν οι νικήτριες ομάδες της τρίτης φάσης και θα διεξαχθούν
τον μήνα Ιανουάριο και ημέρα Τετάρτη με το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού (νοκ
άουτ) και θα προκριθούν οι ομάδες στον ημιτελικό .
Α5) Η ημιτελική φάση και η επαναληπτική αυτής θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο με το σύστημα
των διπλών συναντήσεων. Οι νικητές των δυο (2) αυτών συναντήσεων θα είναι οι ομάδες οι οποίες
θα συμμετέχουν στον τελικό.
Α6) Ο τελικός για την ανάδειξη του κυπελλούχου της Ένωσης, ο οποίος θα συμμετάσχει και στη
δεύτερη φάση (διοργανώτρια η Ε.Π.Ο.), διεξάγεται σε ένα από τα επτά (7) ουδέτερα κάτωθι γήπεδα
το μήνα Μάρτιο :α) Σπατών, β) Κορωπίου, γ) Δημ. Αχαρνών, δ) Βάρης, ε) Παλλήνης, στ)
Κερατέας ζ) Βουλιαγμένης και η) Μαραθώνα. Για το ποιο γήπεδο θα επιλεγεί τελικά θα εξαρτηθεί
από την τότε κατάσταση των γηπέδων και τις αποστάσεις μεταξύ των δύο (2) Φιναλίστ.
Β) Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, στους αγώνες που διεξάγονται με το σύστημα των
απλών συναντήσεων, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη της
παραγράφου 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. (παράταση μισής ώρας, πέναλτι κ.λ.π.).
Γ) Στους αγώνες που διεξάγονται με το σύστημα των διπλών συναντήσεων αν από τα
αποτελέσματα και των δύο αγώνων δεν προκύπτει η ομάδα που προκρίνεται (ισοβαθμία σε
βαθμούς και τέρματα), τότε τα «εκτός έδρας» τέρματα που πέτυχε η κάθε ομάδα λογίζονται
διπλά και προκρίνεται στην επόμενη φάση η ομάδα που από αυτό τον υπολογισμό
συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων.
Σε περίπτωση όμως που και οι δύο ομάδες σημειώσουν τον ίδιο αριθμό τερμάτων στον εντός
έδρας και στον εκτός έδρας αγώνα, τότε ο δεύτερος αγώνας μετά την κανονική λήξη του
παρατείνεται κατά δύο (2) δεκαπεντάλεπτα ημίχρονα (παράταση).

Αν όμως κατά την πιο πάνω ημίωρη παράταση δεν υπάρξει νικητής, τότε ο νικητής θα
αναδειχθεί με εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι) κατά τη διαδικασία που
προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 9 του Κ.Α.Π. Στην διαδικασία των πέναλτυ ο διαιτητής κάνει
κλήρωση για να αναδειχθεί η ομάδα, η οποία θα καθορίσει εάν θα εκτελέσει το πρώτο ή το
δεύτερο πέναλτυ.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΓΗΠΕΔΑ

Ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Α.Π. Ειδικότερα:
α) Το πρόγραμμα, η ημερομηνία και η ώρα τέλεσης των αγώνων, καθορίζονται από την Ένωση.
Η κοινοποίηση τους θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π. άρθρο 22,
ένα τριήμερο προ της τελέσεως του αγώνα.
Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α.,
το πρόγραμμα των αγώνων κάθε φάσης (γήπεδο, ημέρα και ώρα αγώνων), από τις εφημερίδες ή
από την ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο (www.epsana.gr) με ευθύνη των αντιπροσώπων
τους.
β) Κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος διεξάγεται μέσα σε 15 ημέρες από την τελεσίδικη
απόφαση επανάληψης του, στο ίδιο γήπεδο που είχε αρχικά οριστεί. Οι ομάδες που
συμμετέχουν ειδοποιούνται σχετικά τουλάχιστον 3 πλήρεις ημέρες πριν την τέλεση του αγώνα.
γ) Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε χωρίς υπαιτιότητα κάποιας από τις διαγωνιζόμενες
ομάδες (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 η τέλεση αγώνα πρωταθλήματος μιας των διαγωνιζόμενων
ομάδων κλπ.). Αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος διεξάγεται μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από την τελεσίδικη απόφαση επανάληψής του, στο ίδιο γήπεδο που αρχικά είχε
οριστεί, εκτός αν υπάρχει βάσιμος λόγος αλλαγής του γηπέδου.
Αγώνας που αναβάλλεται μετά από αίτημα σωματείου λόγω συμμετοχής ποδοσφαιριστών
του σε αγώνες των Πρωταθλημάτων προεπιλογής εθνικών ομάδων Νέων, τελείται μέσα σε
διάστημα που δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από είκοσι πέντε (25) σε σχέση με την
ημερομηνία που αναβλήθηκε η τέλεσή του (άρθρο 22 παρ. 5 & 6 του Κ.Α.Π).
Οι αγώνες Κυπέλλου διεξάγονται στα ίδια γήπεδα που οι ομάδες έχουν δηλώσει στους
αγώνες Πρωταθλήματος στο οποίο μετέχουν. Όλες οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να
θέτουν στη διάθεση της Ένωσης το γήπεδό τους για όλους τους αγώνες της διοργάνωσης.
Για την αντικανονικότητα του γηπέδου ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 9 του ΚΑΠ.

5. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων του Κ.Α.Π. Για αδυναμία συμμετοχής ομάδας σε αγώνα ισχύουν όσα
καθορίζει το άρθρο 17 του Κ.Α.Π.

6. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ-ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το άρθρο 16 του Κ.Α.Π. καθορίζει ότι καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι
υποχρεωμένη, κατά τη διάρκεια τέλεσης των αγώνων:
α) Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν την καθορισμένη έναρξή του,
ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να
αγωνιστεί πέντε (5΄), τουλάχιστον, λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του
αγώνα .
β) να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό για την χρησιμοποίησή του από
τους ποδοσφαιριστές (ψαλίδι, ψυκτικό, γάζες, ελαστικούς επιδέσμους κλπ) και
Οι γηπεδούχες ομάδες, απαραίτητα, πρέπει να μεριμνούν ώστε να υπάρχει φορείο για τη
μεταφορά των τραυματισθέντων ποδοσφαιριστών. Να προσκομίσουν στον διαιτητή ικανό

αριθμό μπαλών για τη διεξαγωγή του αγώνα (εφτά μπάλες θα παραδίδονται στον παρατηρητή
του αγώνα και μια μπάλα στον διαιτητή από το γηπεδούχο σωματείο).
Στον τελικό αγώνα Κυπέλλου η καθεμιά ομάδα υποχρεούται να έχει στη διάθεση του διαιτητή
από την έναρξη μέχρι την λήξη του αγώνα, οκτώ (8) μπάλες, κανονικές και σε καλή
κατάσταση.

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του Κ.Α.Π. και ειδικότερα:
Σε όλους τους αγώνες, οι ομάδες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να προσκομίζουν στο
διαιτητή
1α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων & μεταβολών ποδοσφαιριστή,
1β) Η κατάσταση Υγείας ποδοσφαιριστών όπως αυτή προσδιορίζεται από τον Κ.Α.Π άρθρο 18
παρ. 2γ.
Η παραπάνω ιατρική θεώρηση η οποία ισχύει για ένα χρόνο, πραγματοποιείται μόνο από
αθλητίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή αγροτικό γιατρό ή από γιατρό γενικής ιατρικής ή
ορθοπεδικό ή πνευμονολόγο και θα πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά για κάθε ποδοσφαιριστή
και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιαδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της
Υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη.
Αντίγραφο της κατάστασης Υγείας κατατίθεται υποχρεωτικά, με ευθύνη του σωματείου, στην
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α, μέσα σε 24 ώρες από την ιατρική θεώρησή της και πριν από τη διεξαγωγή του
αγώνα, αποτελεί δε το αδιαμφισβήτητο επίσημο έγγραφο σε περίπτωση ενστάσεων και
προσφυγών
1γ) Τα σωματεία της Α΄ κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπονητή κάτοχο
διπλώματος UEFA B ή κάτοχο ταυτότητας προπονητή ΕΠΟ βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 του
κανονισμού προπονητών. Οι προπονητές θα φέρουν την ειδική ταυτότητα ή το Δελτίο
Πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. Δεν θα εκδίδεται δελτίο πιστοποίησης
προπονητή από την ΕΠΣΑΝΑ σε προπονητή Α΄κατηγορίας εάν δεν προσκομίζει δίπλωμα
τουλάχιστον UEFA B. Για τα σωματεία της Γ’ Εθνικής κατηγορίας ισχύει ότι αναφέρει το
άρθρο 8 της προκήρυξης αγώνων πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής κατηγορίας.
Τα σωματεία Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2016- 2017 δύνανται να
χρησιμοποιούν είτε την ανωτέρω διαδικασία είτε θα επιλέξουν να συνεργαστούν με υποψήφιο
προπονητή που θα δηλώσει στην Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α ότι θα εγγραφεί στον κατάλογο για
παρακολουθήσει σχολής προπονητών εντός της περιόδου 2016-2017 και θα ακολουθήσουν την
απαιτούμενη διαδικασία για την έκδοση Δελτίου πιστοποίησης προπονητή.
Την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 δεν θα επιτρέπεται στα σωματεία και της Β΄ κατηγορίας
συνεργασία με προπονητή που δεν θα είναι κάτοχος διπλώματος τουλάχιστον UEFA B και δεν
θα εκδίδεται ειδική ταυτότητα ή πιστοποίηση από την ΕΠΣΑΝΑ. Με την προϋπόθεση ότι θα
έχει πραγματοποιηθεί σχολή UEFA B
2. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε δύο αγώνες της ομάδας που ανήκει, πριν
παρέλθει χρονικό διάστημα 24 ωρών από το τέλος της συμμετοχής του στον πρώτο αγώνα
και της έναρξης συμμετοχής του στο δεύτερο αγώνα (άρθρο 19 παρ 2α του ΚΑΠ).
Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα, αν υποβληθεί
ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π.
3. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει
συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του (άρθρα 19 παρ 3β & 11 του ΚΑΠ). Παράβαση
της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση
αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. Ειδικά και μόνο
για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών που αποκτούν δικαίωμα να
αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες (συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών) ως ημερομηνία
γέννησης όλων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.

4. Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην
ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που
έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο
Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν
δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και
λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να
καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.
5. Η παράβαση των απαγορεύσεων των παραπάνω περιπτώσεων (3 & 4) συνιστά αντικανονική
συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και
χρηματική ποινή έως 800€. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς
τρεις (3) και τέρματα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα(άρθρο 19 παρ.3
δ ΚΑΠ).
6. “Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται-μετεγγράφονται μόνο σε
τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία κατά την διάρκεια της περιόδου από 1η
Ιουλίου έως 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο
ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνισθεί σε επίσημους αγώνες, μόνο για δύο σωματεία.
Απαγορεύεται η συμμετοχή του σε αγώνες του τρίτου σωματείου. Ειδικότερα, ένας
ποδοσφαιριστής δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες για περισσότερες από
δύο ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στο ίδιο εθνικό πρωτάθλημα ή κύπελλο κατά την
διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου (άρθρο 19 παρ. 2β του ΚΑΠ)
7. Διπλωματούχοι προπονητές Ε.Π.Ο. – UEFA δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν ως
ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες εάν προηγουμένως δεν έχουν καταθέσει στην Ε.Π.Ο.
το δίπλωμά τους και την ταυτότητα τριετίας και δεν έχουν λάβει σχετική βεβαίωση
(άρθρο 19 παρ 5β του ΚΑΠ). Τυχόν συμμετοχή τους αποτελεί αντικανονική συμμετοχή και
εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 11 του Κ.Α.Π.
8. Διπλωματούχοι προπονητές Ε.Π.Ο. – UEFA, οι οποίοι, πριν την έναρξη της
αγωνιστικής περιόδου ή κατά τη διάρκεια αυτής, υπέγραψαν σύμβαση με σωματείο και
έλαβαν Δελτίο Πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο από την Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α ή την
Ε.Π.Ο. δεν έχουν δικαίωμα, για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο, να μετέχουν στους
αγώνες ως ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να ανακληθεί το δίπλωμα, η ταυτότητα και το
Δελτίο Πιστοποίησης του προπονητή, που αυτός έλαβε μετά από αίτησή του ή αίτηση της
ομάδας με την οποία έχει συμβληθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο, για να μετάσχει σε
αγώνες της ομάδας ως ποδοσφαιριστής (άρθρο 19 παρ 5γ του ΚΑΠ).
9. Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο, στον πάγκο ομάδας ή στο γήπεδο και
η συμμετοχή ως ποδοσφαιριστή σε αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με
οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (αξιωματούχου, φυσικοθεραπευτή κλπ.). Τυχόν συμμετοχή, σε
αγώνα, είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης, εφαρμόζεται η διάταξη του
άρθρου 23, παράγρ. 11 του Κ.Α.Π.
10. Ο έλεγχος ανήκει στον διαιτητή του αγώνα ο οποίος υποχρεούται να απαγορεύει τη
συμμετοχή ποδοσφαιριστών για όλες τις ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής. Σε
περίπτωση άρνησης ή πλημμελούς ελέγχου εκ μέρους του διαιτητή τότε αυτός τιμωρείται με
την ποινή του μη ορισμού του σε αγώνες για διάστημα δύο (2) μηνών (άρθρο 19 παρ 12 του
ΚΑΠ).
11. Απαγορεύεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα με δικαίωμα συμμετοχής τους στην ενδεκάδα
περισσοτέρων των δύο ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των 36 ετών, δηλαδή γεννηθέντες πριν
από 1/1/1980 και έως την ηλικία των 42 ετών δηλ. γεννηθέντες πριν από 01/01/1974.
Παράβαση της διάταξης αυτής, συνιστά αντικανονική συμμετοχή και στην υπαίτια ομάδα
επιβάλλεται, μετά από ένσταση, η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 11 του ΚΑΠ κύρωση.

12. Στους αγώνες πρωταθλήματος της Α΄, Β΄ και Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας είναι
υποχρεωτική η συμμετοχή τριών (3) τουλάχιστον ποδοσφαιριστών κάτω των είκοσι-ενός (21)
ετών (γεννηθέντων μετά την 01/01/1995) στην αρχική ενδεκάδα. ¨Ενας (1) εξ’ αυτών πρέπει να
είναι κάτω των είκοσι ετών (20) δηλαδή γεννηθείς μετά την 1/1/1996 και οι τρείς (3)
συμμετέχουν υποχρεωτικά σε όλη την διάρκεια του αγώνα και αντικαθίστανται μόνο από
ποδοσφαιριστές της ίδιας ή μικρότερης ηλικίας.
Σε περίπτωση τραυματισμού ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρων ποδοσφαιριστών, είναι
υποχρεωτική η αντικατάστασή τους με ποδοσφαιριστή που πληροί τους ίδιους όρους. Δηλαδή
να είναι γεννημένος το έτος 1995 και μετά ή το 1996 και μετά . Σε περίπτωση αδυναμίας
αντικατάστασης ποδοσφαιριστού γεννημένου το έτος 1995 και μετά, ή το 1996 και μετά, η
ομάδα συνεχίζει με λιγότερο ή λιγότερους ποδοσφαιριστές. Σε περίπτωση αποβολής
ποδοσφαιριστού γεννημένου το έτος 1995, η ομάδα δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει άλλον
ποδοσφαιριστή και συνεχίζει ως έχει.
Εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση της διάταξης αυτής διαπιστωθεί προ της έναρξης του αγώνα,
ο αγώνας δεν διεξάγεται και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2α του ΚΑΠ..
13. Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά από σωματεία, ή ιδιώτες, ή από άλλες Ενώσεις κατά
την διάρκεια διεξαγωγής των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑΝΑ είναι επιτρεπτή ΜΟΝΟ κατόπιν
εγκρίσεως του Δ.Σ. της Ένωσής μας και αφού υποβληθεί αίτημα των διοργανωτών.
Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας – μέλους ΕΠΣΑΝΑ σε τουρνουά ή αγώνες (όλων
των ηλικιακών κατηγοριών) όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό, ή νομικό πρόσωπο, ή
δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη έγγραφη άδεια της ΕΠΣΑΝΑ, στην οποία ανήκουν. Εάν
δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής του σωματείου θα επιβάλλεται η ποινή
της αφαίρεσης τριών βαθμών (-3) από την ομάδα του σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα
της τοπικής κατηγορίας, ή στην Γ΄ Εθνική και ετήσιος αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και
στους προπονητές που έλαβαν μέρος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37, παράγραφος 6 του
Κ.Α.Π.

3.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση που προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κ.Α.Π., η
υπαίτια ομάδα τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 11 του άρθρου
αυτού. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας η υπαίτια ομάδα
τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 12. Τέλος σε κάθε
περίπτωση μη έναρξης ή διακοπής αγώνα με υπαιτιότητα της μιας ή και των δύο ομάδων
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 21 κυρώσεις. Το παράβολο για την υποβολή
ενστάσεως είναι 100€.

4.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η Οικονομική Διαχείριση όλων των αγώνων, γίνεται με επιστασία της διοργανώτριας
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Α.Π. και ο τρόπος διεξαγωγής της ορίζεται με την οικονομική
εγκύκλιο, η οποία καθορίζει τους οικονομικούς πόρους που διέπουν το Κύπελλο, (ποσοστό
γηπέδου, διαιτησίας, γιατρός κ.λ.π) και η οποία θα κοινοποιηθεί στα σωματεία πριν την έναρξη
των αγώνων Κυπέλλου.
Οι αμοιβές διαιτητών, βοηθών διαιτητών, ιατρών και παρατηρητών αγώνων καταβάλλονται
από το γηπεδούχο σωματείο βάσει του τιμολογίου της κατηγορίας στην οποία ανήκει αυτό και
όχι της φιλοξενούμενης η οποία μπορεί να ανήκει σε μεγαλύτερη κατηγορία.
Τα έσοδα των εισιτηρίων των αγώνων Κυπέλλου εισπράττονται και ανήκουν στο γηπεδούχο
σωματείο. Η τιμή του εισιτηρίου ορίζεται σε 5€ για όλους τους αγώνες του Κυπέλλου εκτός
του τελικού που θα είναι 5€.

5. ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
Υπεύθυνη για την έκδοση της άδειας για την τέλεση των αγώνων είναι η Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. εφόσον
υπάρχει άδεια λειτουργίας αγωνιστικών χώρων για της εγκαταστάσεις του γηπέδου. Για την
παραλαβή της άδειας από τα γραφεία της Ένωσης και την εν συνεχεία, όταν χρειάζεται,
ενημέρωση του οικείου αστυνομικού τμήματος υπεύθυνο είναι το γηπεδούχο σωματείο.
Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και
καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι

υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των
οπαδών τους.
Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν
το κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις
από τα άρθρα 15 & 16 του Πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ.

6. ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Για την τήρηση της τάξης και της πειθαρχίας στους αγωνιστικούς χώρους και την τήρηση των
Κανονισμών ποδοσφαίρου, επιβάλλονται στους τακτικούς και αναπληρωματικούς
ποδοσφαιριστές ποινές αποκλεισμού. Στους αγώνες τοπικού πρωταθλήματος και Κυπέλλου
επιβάλλεται χρηματική ποινή δέκα ευρώ (10€) για κάθε αγωνιστική αποκλεισμού του.

7. ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (ΕΠΑΘΛΑ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ- ΓΗΠΕΔΟ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ)
Στην ομάδα που θα ανακηρυχθεί κυπελλούχος θα απονεμηθεί Κύπελλο και 30 μετάλλια
αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.
Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη θα απονεμηθεί ένα κύπελλο για την συμμετοχή της
στον τελικό Κυπέλλου και 30 μετάλλια καθώς και από μια πλακέτα στον διαιτητή, στους
βοηθούς, στον τέταρτο διαιτητή, στον παρατηρητή και στον γιατρό του αγώνα καθώς και στον
πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή του Τελικού (M.V.P).
Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι αναπληρωματικοί,
οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια με πρώτη την ομάδα
που ηττήθηκε και δεύτερη τη νικήτρια.
Στην περίπτωση που ποδοσφαιριστές δεν πειθαρχήσουν σ’ αυτή την υποχρέωση εφαρμόζεται
το άρθρο 41 παρ. 2 του Κ.Α.Π.
Η Ένωση είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Τελικού.

8.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προκήρυξη αυτή είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της ΕΠΣΑΝΑ σαν
διοργανώτριας του παραπάνω πρωταθλήματος Κυπέλλου και των σωματείων που έχουν
δηλώσει συμμετοχή σ’ αυτό. Με την ανεπιφύλακτη αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η
παραπάνω σύμβαση (άρθρο 7 του Κ.Α.Π.). (Πιθανές προτάσεις σωματείων οι οποίες αφορούν
την συγκεκριμένη προκήρυξη πρέπει να υποβληθούν και εφόσον εγκριθούν από την Επιτροπή
Κυπέλλου και το Δ.Σ. από την ανακοίνωση της παρούσης θα συμπεριληφθούν στη
συγκεκριμένη προκήρυξη).
Η οικονομική εγκύκλιος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, οι δε διατάξεις αυτής
συμπληρώνουν την προκήρυξη αυτή.
Οι ομάδες υποβάλλουν την δήλωση συμμετοχής Κυπέλλου στην Ένωση αφού πρώτα
εξοφλήσουν όλες τις οικονομικές οφείλουν τους.
Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη ή στους κανονισμούς αγώνων ποδοσφαίρου
(Κ.Α.Π) και την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. της
διοργανώτριας στα πλαίσια του καταστατικού και του φίλαθλου πνεύματος.

