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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Προοίµιο
Ο παρών Κανονισµός εγκρίθηκε από την Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. σε εφαρµογή των
άρθρων 2 και 40 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και περιγράφει τους κανόνες
διεξαγωγής πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου, τις παραβάσεις κανονισµών, τις
επιβαλλόµενες ποινές σε συνδυασµό µε τον Πειθαρχικό Κώδικα και τις
αρµοδιότητες της Ε.Π.Ο., των Ενώσεων και των Οργάνων τους.
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισµού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την
εξής έννοια:
Μετά τον αγώνα: ο χρόνος µεταξύ του τελευταίου σφυρίγµατος του
διαιτητή και της αναχωρήσεως της οµάδος από τα όρια του εν γένει χώρου
του γηπέδου.
Προ του αγώνα: ο χρόνος µεταξύ της αφίξεως της οµάδος εγγύτατα στην
περιµετρική εξωτερική περίφραξη ή τον εξωτερικό τοίχο του εν γένει χώρου
του γηπέδου και του σφυρίγµατος για το εναρκτήριο λάκτισµα από τον
διαιτητή.
∆ιεθνής αγώνας: ένας αγώνας µεταξύ δύο οµάδων που ανήκουν σε
διαφορετικές οµοσπονδίες.
Φιλικός αγώνας: ένας αγώνας που διοργανώνεται από µία ποδοσφαιρική
οργάνωση, σωµατείο ή άλλο πρόσωπο, µεταξύ οµάδων που επιλέχθηκαν για
την περίπτωση αυτή και ενδεχοµένως ανήκουν σε διαφορετικές σφαίρες
λειτουργίας. Το αγωνιστικό αποτέλεσµα του αγώνος επηρεάζει µόνον τον εν
λόγω αγώνα ή την εν λόγω διοργάνωση.
Επίσηµος αγώνας: ένας αγώνας που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της
Ε.Π.Ο. από ενώσεις-µέλη της ή από την ίδια.
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Αξιωµατούχος: µε εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές, οποιοσδήποτε εκτελεί
µία δραστηριότητα που συνδέεται µε το ποδόσφαιρο σε µία ΠΑΕ ή
σωµατείο, ανεξαρτήτως της ιδιότητος του, του είδους της δραστηριότητας
αυτής (διοικητική, αθλητική ή οποιαδήποτε άλλη) και της διάρκειας της
δραστηριότητος

αυτής,

ιδιαιτέρως

δε,

ως

αξιωµατούχοι

νοούνται

οι

µάνατζερ, προπονητές και το ιατρικό προσωπικό.
Αξιωµατούχος Αγώνα: ο διαιτητής, οι βοηθοί διαιτητών, ο τέταρτος
διαιτητής, ο παρατηρητής του αγώνα, ο παρατηρητής της διαιτησίας, το
πρόσωπο το οποίο είναι επιφορτισµένο µε την ασφάλεια, και οποιαδήποτε
άλλα πρόσωπα που διορίζονται από την Ε.Π.Ο. ή ένωση-µέλος της να
αναλαµβάνουν ορισµένες ευθύνες εν σχέσει µε έναν αγώνα.
Ουδέτερο γήπεδο: Ως ουδέτερο νοείται το γήπεδο που απέχει, αν είναι
δυνατό, την ίδια περίπου χιλιοµετρική απόσταση από την έδρα των
διαγωνιζοµένων οµάδων και ορίζεται από τη διοργανώτρια. Προκειµένου για
τοπικά πρωταθλήµατα η διοργανώτρια έχει το δικαίωµα να ορίζει γήπεδο
µόνον εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης.
Σωµατείο: Νοµικό πρόσωπο που καλλιεργεί το άθληµα του ποδοσφαίρου
µε οµάδα (ες) που συµµετέχει σε ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα και αποτελεί
µέλος ερασιτεχνικής ένωσης.
Π.Α.Ε.:

Ποδοσφαιρική

ανώνυµη

εταιρεία

που

διατηρεί

οµάδα

σε

επαγγελµατικό πρωτάθληµα και είναι µέλος επαγγελµατικής ένωσης. Όπου
στον παρόντα Κανονισµό αναφέρεται ο όρος Π.Α.Ε. συµπεριλαµβάνει τα
Τ.Α.Π.
Τ.Α.Π.:

Ειδικό

τµήµα

ερασιτεχνικού

σωµατείου

µε

οµάδα

σε

επαγγελµατικό πρωτάθληµα.
∆ιοργανώτρια: Η Ε.Π.Ο. ή ένωση-µέλος της µε αρµοδιότητα διεξαγωγής
και οργάνωσης πρωταθλήµατος (των).
Τοπικά

πρωταθλήµατα:

Τα

πρωταθλήµατα

που

διεξάγονται

από

ερασιτεχνική ένωση, εντός των γεωγραφικών ορίων της (Νοµού).
Εν γένει χώρος γηπέδου: Ο εσωτερικός χώρος που περικλείεται
περιµετρικά από τον εξωτερικό τοίχο ή την περιµετρική εξωτερική
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περίφραξη, στον οποίο υπάρχουν οι είσοδοι που οδηγούν στις κερκίδες και
τα αποδυτήρια.
Κυρίως χώρος γηπέδου: Ο αγωνιστικός χώρος µε την περιµετρική αυτού
έκταση, όπου υπάρχουν οι πάγκοι των αναπληρωµατικών ποδοσφαιριστών,
οι τεχνικές περιοχές, οι αξιωµατούχοι οµάδων και αγώνα εντός της
εσωτερικής περιφράξεως του εν γένει χώρου του γηπέδου, που έχει
πρόσβαση προς τον χώρο των αποδυτηρίων.
Κανονισµοί της FIFA: το Καταστατικό, οι κανονισµοί, οι οδηγίες και οι
εγκύκλιοι της FIFA, ως επίσης και οι Κανόνες του Παιχνιδιού που
εκδίδονται από το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικός Συµβούλιο (IFAB).
Κανονισµοί της UEFA: το Καταστατικό, οι κανονισµοί, οι οδηγίεςαποφάσεις και οι εγκύκλιοι της UEFA.
Κανονισµοί της Ε.Π.Ο.: το Καταστατικό, οι κανονισµοί, οι οδηγίεςαποφάσεις και οι εγκύκλιοι της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 2
Έκταση εφαρµογής
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, σε συνδυασµό και µε τον
Πειθαρχικό Κώδικα, έχουν εφαρµογή:
α) Επί όλων των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου.
β) Επί όλων των Π.Α.Ε. και των Ενώσεών τους, καθώς και επί όλων των
φυσικών προσώπων.
γ) Επί όλων των προσώπων τα οποία εισέρχονται στα γήπεδα διεξαγωγής
ποδοσφαιρικών αγώνων ανάλογα µε την ιδιότητα που έχουν.
δ) Οι προβλέψεις του παρόντος Κανονισµού ισχύουν τόσο για το ανδρικό
όσο και για το γυναικείο φύλο, ανεξάρτητα µε τις χρησιµοποιούµενες
λέξεις και εκφράσεις.
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Άρθρο 3
Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων – Εποπτεία
- ∆ιοργάνωση πρωταθληµάτων
1. Τα πρωταθλήµατα που διεξάγονται υποχρεωτικά κάθε ποδοσφαιρική
περίοδο είναι τα ακόλουθα:
α) Το πρωτάθληµα Κυπέλλου Ελλάδος επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών
και ο αγώνας Κυπέλλου πρωταθλητών (SUPER CUP) µεταξύ
πρωταθλητού Α΄ Εθνικής και κυπελλούχου Ελλάδος.
β) Το πρωτάθληµα Γ΄ Εθνικής κατηγορίας
γ) Το πρωτάθληµα Β΄ Εθνικής κατηγορίας
δ) Το πρωτάθληµα Α΄ Εθνικής κατηγορίας
2. Όλα τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο πρωταθλήµατα διεξάγονται µε
την εποπτεία και τον έλεγχο της Ε.Π.Ο., η οποία δύναται να αναθέτει τη
διοργάνωσή τους στις Ενώσεις-Μέλη της. Ένα µήνα πριν την έναρξη της
αγωνιστικής περιόδου η Ε.Π.Ο. συντάσσει το ετήσιο Πρόγραµµα
Αγώνων, στο οποίο αναφέρονται οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής αγώνων,
διεθνών ή Κυπέλλου, το οποίο είναι υποχρεωτικό και τηρείται χωρίς
παρεκκλίσεις.

Ουδείς

αγώνας

δύναται

να

ορισθεί

εκτός

των

ηµεροµηνιών που αναφέρονται στο ως άνω πρόγραµµα για κάθε
διοργάνωση.
3. Με ειδική απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. καθορίζονται τα χρονικά όρια
έναρξης και λήξης των κάθε είδους διεξαγόµενων πρωταθληµάτων.
Ως

πρωτάθληµα

θεωρούνται

οι

αγώνες

των

διεξαγόµενων

πρωταθληµάτων και οι αγώνες των διεξαγόµενων κυπέλλων.
4. Αρµοδιότητα διεξαγωγής πρωταθληµάτων
Ι.

Η Ε.Π.Ο. διοργανώνει:
1. Το Πρωτάθληµα Κυπέλλου Ελλάδας Επαγγελµατιών.
2. Τον αγώνα Κυπέλλου Πρωταθλητών (Super Cup).
3. Τον αγώνα Επιλέκτων Ποδοσφαιριστών Ελλήνων – Ξένων (All Star
Game).
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ΙΙ. Οι επαγγελµατικές ενώσεις διοργανώνουν:
1. Το Πρωτάθληµα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας.
2. Το Πρωτάθληµα Β΄ Εθνικής Κατηγορίας.
3. Το Πρωτάθληµα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.
4. Τα Πρωταθλήµατα Υποδοµής των ερασιτεχνικών τµηµάτων των
Π.Α.Ε. που καθορίζονται από τον Κανονισµό Αδειοδότησης
Οµάδων Ε.Π.Ο - UEFA και τις εκάστοτε αποφάσεις του ∆.Σ της
Ε.Π.Ο.
Άρθρο 4
Συµµετοχή Οµάδων στα Πρωταθλήµατα
1. Η συµµετοχή των οµάδων στα πρωταθλήµατα του άρθρου 3, και σε
όλους τους αγώνες τους είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα
ορίζονται από τις προκηρύξεις τους. Στην περίπτωση που δεν τηρείται
αυτή η υποχρέωση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που, κατά περίπτωση,
ορίζονται από τον παρόντα Κανονισµό.
2. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, η έναρξη των πρωταθληµάτων
δεν µπορεί να γίνει µε τον προκαθορισµένο αριθµό οµάδων, ο αριθµός
τους συµπληρώνεται µε ισάριθµες οµάδες από την αµέσως κατώτερη
κατηγορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 περ. α΄ σε
συνδυασµό µε τη διάταξη της παρ. 4 περ. β΄ του άρθρου 27 του
παρόντος Κανονισµού.
Άρθρο 5
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Όλοι οι αγώνες πρωταθληµάτων διέπονται και διεξάγονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις:
α) των "κανόνων του παιχνιδιού" (laws of the game), των αποφάσεων,
εγκυκλίων και ερµηνειών που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το
∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) και τη FIFA.
β) του παρόντος Κανονισµού, των οικείων προκηρύξεων και των
αποφάσεων και οδηγιών της Ε.Π.Ο. και
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2. α) ∆ιαρκούσης της αγωνιστικής περιόδου απαγορεύεται η τροποποίηση
διατάξεων του παρόντος Κανονισµού. Οποιαδήποτε τροποποίηση
κατά τη διάρκεια αυτή, ισχύει από την επόµενη περίοδο, εκτός εάν
πρόκειται για αυξοµείωση των οµάδων κάθε κατηγορίας οπότε
ισχύει από την µεθεπόµενη.
β) Κατ' εξαίρεση διατάξεις, οδηγίες της FIFA ή UEFA που αφορούν
θέµατα του παρόντος µε άµεση ισχύ εφαρµογής, ισχύουν από την
κοινοποίηση τους.
Άρθρο 6
Αγωνιστική περίοδος
1. Αγωνιστική περίοδος είναι το διάστηµα µεταξύ του πρώτου και
τελευταίου αγώνα του οικείου πρωταθλήµατος.
2. Η περίοδος µέσα στην οποία επιτρέπεται η διεξαγωγή πρωταθληµάτων
αρχίζει την 1η Αυγούστου και λήγει την 15η Ιουνίου του επόµενου
έτους.
3. Σε περίπτωση που αγώνες πρωταθλήµατος δεν τελειώσουν µέχρι τις 15
Ιουνίου κάθε χρόνου, λόγω εκκρεµοδικίας ενώπιον των αρµοδίων
οργάνων, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η διεξαγωγή των υπολοίπων
αγώνων του πρωταθλήµατος µε παράταση της αγωνιστικής περιόδου όχι
πέραν της 5ης Ιουλίου, µετά από απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 7
Προκήρυξη - ∆ήλωση συµµετοχής
1. Η προκήρυξη οποιουδήποτε πρωταθλήµατος, πρέπει να καθορίζει τους
κανόνες και τους όρους διεξαγωγής του (αριθµός οµάδων, τρόπος και
διάρκεια τέλεσης αγώνων, γήπεδα, προβιβασµός, υποβιβασµός, έπαθλα,
υπόχρεη οµάδα για τη λήψη των απαραίτητων αδειών, καθώς και για τη
λήψη των ενδεικνυοµένων µέτρων για την τήρηση της τάξης στα
αποδυτήρια, στις εξέδρες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, για την
εφαρµογή κάθε µέτρου που στοχεύει στην εξυπηρέτηση, άνεση και
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ασφάλεια των φιλάθλων, υποχρεωτική επίλυση των αθλητικών διαφορών
που ανακύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού κ.λ.π.).
2. Η προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύµβασης προσχώρησης
µεταξύ της διοργανώτριας και των οµάδων που µετέχουν στο οικείο
πρωτάθληµα. Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η σύµβαση.
Η αποδοχή της µε επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3
του παρόντος άρθρου.
3. α) Για να συµµετάσχει µια οµάδα σε πρωτάθληµα, πρέπει να δηλώσει
µε έγγραφό της, µέσα στην ταχθείσα από την προκήρυξη προθεσµία,
την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης (δήλωση
συµµετοχής), διαφορετικά αποκλείεται του πρωταθλήµατος µε
απόφαση του ∆.Σ. της διοργανώτριας και την θέση της καταλαµβάνει
η

πρώτη

στον

βαθµολογικό

πίνακα

της

αµέσως

κατώτερης

κατηγορίας, σύµφωνα, µε τη διάταξη της παρ. 4 περ. γ΄ του άρθρου
27 του παρόντος Κανονισµού.
β) Η οµάδα που αποκλείεται στην περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται στην
αµέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαµβάνει την τελευταία θέση
του οικείου βαθµολογικού πίνακα και δικαιούται συµµετοχής στο
πρωτάθληµα της κατώτερης κατηγορίας της ίδιας αγωνιστικής
περιόδου.
γ) Κάθε

οµάδα

είναι

επίσης

υπόχρεη

καταβολής

δικαιώµατος

συµµετοχής, το ύψος του οποίου ορίζεται για κάθε κατηγορία, από
τη διοργανώτρια αρχή.
4. Οι επαγγελµατικές ενώσεις µε τις προκηρύξεις των πρωταθληµάτων τους
και την συνηµµένη οικονοµική εγκύκλιο, ρυθµίζουν κάθε θέµα που
αφορά την διοργάνωση των αγώνων. Οι προκηρύξεις αυτές µαζί µε τις
οικονοµικές

εγκυκλίους,

αποστέλλονται

στην

Ε.Π.Ο.

είκοσι

(20)

τουλάχιστον ηµέρες πριν την έναρξη του κάθε πρωταθλήµατος για
έγκριση. Προκειµένου για τα Επαγγελµατικά Πρωταθλήµατα Α΄, Β΄, Γ΄
Εθνικών Κατηγοριών, αποστέλλεται στην Ε.Π.Ο. και το αγωνιστικό
πρόγραµµα αυτών. Επί ποινή ακυρότητας η οικεία επαγγελµατική
ένωση δεν µπορεί να µεταβάλλει το αγωνιστικό της πρόγραµµα εφ’ όσον

9

η µεταβολή αυτή δεν υποβληθεί προ 10ήµερου στην Ε.Π.Ο. προς
ενηµέρωση. Την ακυρότητα απαγγέλλει το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο.
5. Η προκήρυξη της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας θα πρέπει να είναι σύµφωνη
µε την προκήρυξη ∆΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας που εκδίδεται
από την Ε.Π.Ο. σε ότι αφορά τον αριθµό των προβιβαζόµενων υποβιβαζόµενων οµάδων.
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξοµείωση του αριθµού των οµάδων των
διαφόρων πρωταθληµάτων αν δεν έχει προβλεφθεί από την προκήρυξη
του προηγούµενου του πρωταθλήµατος που έληξε.
7. Οποιαδήποτε διάταξη, αντίθετη µε τους κανονισµούς, περιληφθεί στην
προκήρυξη είναι ανίσχυρη και θεωρείται ότι δεν είναι γραµµένη.
Άρθρο 8
Γήπεδα τέλεσης αγώνων
1. Τα γήπεδα των αγώνων ποδοσφαίρου πρέπει να είναι αναγνωρισµένα
από την Ε.Π.Ο. ή τις ενώσεις - µέλη της σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Αδειοδότησης Οµάδων της Ε.Π.Ο., να πληρούν τους όρους ασφαλείας,
καθώς και τους όρους που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του
παρόντος Κανονισµού και οι διατάξεις των κανόνων του παιχνιδιού.
2. Γηπεδούχες οµάδες, µε την έννοια του Κανονισµού αυτού, είναι εκείνες
που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή στα γήπεδα άλλων οµάδων ή
φυσικών ή νοµικών προσώπων τα οποία όµως έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες
για αγώνες των πρωταθληµάτων τους, έχοντας αναλάβει και την
υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζοµένων, µέσα πρώτων
βοηθειών και να µεριµνούν έγγραφα, απευθυνόµενοι σε αρµόδιο φορέα,
για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων.
3. Η οµάδα η οποία δηλώνει ως έδρα της γήπεδο το οποίο ανήκει σ’ άλλη
οµάδα ή σε άλλο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο πρέπει να συνοδεύει τη
σχετική της δήλωση µε έγγραφη συγκατάθεση της οµάδας ή του
φυσικού ή νοµικού προσώπου, στην κυριότητα των οποίων ανήκει το
γήπεδο που δηλώνεται ή του οποίου έχουν την χρήση.
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4. Για τη συµµετοχή οµάδας στο Πρωτάθληµα είναι απαραίτητη η
κατάθεση

στη

διοργανώτρια

εγγράφων,

ότι

το

γήπεδο

χρησιµοποιήσει της έχει παραχωρηθεί, για χρήση

που

θα

για αγώνες

πρωταθλήµατος της αρχόµενης ποδοσφαιρικής περιόδου, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κ.Α.Π. και η προκήρυξη
του πρωταθλήµατος. Κατά τη διάρκεια των αγώνων πρωταθλήµατος, εάν
οµάδα από ενδεχόµενη αδυναµία (η οποία θα οφείλεται αποκλειστικά
µόνο σε λόγους ακαταλληλότητας του γηπέδου ή εξαιτίας ανάκλησης
της άδειας λειτουργίας του γηπέδου και θα διαπιστώνεται από τη
διοργανώτρια), δεν µπορεί να αγωνιστεί στην έδρα που έχει δηλώσει, εάν
δεν έχει ορίσει µε τη δήλωση συµµετοχής εναλλακτικό δεύτερο γήπεδο,
έχει την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα της το γήπεδο που θα ορίσει η
κατά περίπτωση διοργανώτρια.
5. Όλες ανεξαρτήτως οι οµάδες που διαθέτουν το γήπεδό τους, για τους
αγώνες πρωταθληµάτων, είτε των ιδίων είτε άλλων οµάδων, οφείλουν επί
ποινή απαραδέκτου της δήλωσης συµµετοχής, να επιτρέπουν την
χρησιµοποίηση των γηπέδων αυτών και των εγκαταστάσεων για όλους
τους αγώνες της διοργανώτριας.
6. Οι Π.Α.Ε. που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα πρωταθλήµατα Α΄, Β΄
και Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και Κυπέλλου οφείλουν να διαθέτουν κατά
κυριότητα ή χρήση γήπεδο µε κατάλληλο χλοοτάπητα, αποδυτήρια και
προβολείς όταν πρόκειται για νυκτερινούς αγώνες απαγορευοµένης της
διεξαγωγής αγώνων του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου σε γήπεδα χωρίς
τις ως άνω προϋποθέσεις. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και στην περίπτωση
που η αθλητική εγκατάσταση δεν διαθέτει την προβλεπόµενη άδεια
λειτουργίας.
Επίσης, τα γήπεδα των ΠΑΕ Α΄ Εθνικής Κατηγορίας πρέπει να
διαθέτουν κατάλληλο φωτισµό για νυχτερινούς αγώνες και να είναι
πλήρως καλυµµένα από πλαστικά καθίσµατα εις τρόπον ώστε όλοι οι
φίλαθλοι να κάθονται επ’ αυτών.
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7. Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου δεν
πληρούνται, για τις οµάδες Α΄ Εθνικής, η οικεία επαγγελµατική ένωση
έχει υποχρέωση να ορίζει µε απόφασή της γήπεδο µε χλοοτάπητα,
φωτισµό και καθίσµατα. Εφ’ όσον η διοργανώτρια κρίνει ότι ο
χλοοτάπητας δεν προσφέρεται για διεξαγωγή αγώνων, µε απόφαση της
δεν ορίζει αγώνες Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας στο γήπεδο αυτό µέχρι
να επέλθει βελτίωση του µε µέριµνα της γηπεδούχου οµάδος.
8. Στα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας και
Κυπέλλου θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει πλήρως εξοπλισµένο
ιατρείο και ασθενοφόρο όχηµα σύµφωνα µε εγκύκλιο που θα εκδίδει η
διοργανώτρια. Σε περίπτωση που η διοργανώτρια µετά από έλεγχο κρίνει
ότι ένα γήπεδο δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ασφάλειας για
την υγεία κάθε προσώπου που εισέρχεται στο γήπεδο, τότε στο εν λόγω
γήπεδο δεν θα ορίζονται αγώνες για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω
έλλειψη.
9. Σε αγώνες Α', Β', Γ' και

Κυπέλλου Ελλάδος Επαγγελµατιών είναι

υποχρεωτική η παρουσία ιατρού αγώνα. Σε αντίθετη περίπτωση ο
αγώνας δεν διεξάγεται µε ευθύνη της γηπεδούχου οµάδας, η οποία
χάνει τον αγώνα και της αφαιρείται επί πλέον ένας (1) βαθµός.
Τα περιλαµβανόµενα στην παρούσα παράγραφο, ρυθµίζονται από τις
οικείες προκηρύξεις των πρωταθληµάτων.
10. Στα γήπεδα που αγωνίζονται οµάδες Α΄ Εθνικής απαγορεύεται ο
ορισµός άλλων αγώνων επαγγελµατικού ή ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
Τυχόν χρησιµοποίηση των γηπέδων αυτών για ειδικές περιπτώσεις
(αγώνες τελικής φάσης, ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων ή Κυπέλλου,
αγώνες Εθνικής οµάδας κ.λπ.) γίνονται µόνο µετά από έγγραφη άδεια
της διοργανώτριας.
11. Απαγορεύεται η διεξαγωγή φιλικών αγώνων στα γήπεδα που τελούνται
αγώνες πρωταθληµάτων Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικών κατηγοριών, πριν από την
έναρξή τους. Η παράβαση της διάταξης αυτής, συνεπάγεται χρηµατική
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ποινή τουλάχιστον 10.000 ευρώ που επιβάλλεται σε βάρος της οµάδας
που είναι γηπεδούχος ύστερα από απόφαση της διοργανώτριας.
12. α) Τα γήπεδα των αγώνων για τις γηπεδούχες Π.Α.Ε. ορίζονται µε την
προκήρυξη ή µε έγγραφο από το ∆.Σ. της διοργανώτριάς τους,
αµέσως µόλις καταρτίζεται το πρόγραµµα των αγώνων. Επιτρέπεται
αλλαγή έδρας µόνο λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του
γηπέδου.
β) Σε όλα τα πρωταθλήµατα του παρόντος Κανονισµού, εφ’ όσον οι
αγώνες είναι διπλοί, ο δεύτερος αγώνας διεξάγεται υποχρεωτικά στο
γήπεδο της άλλης (µε την επιφύλαξη αποφάσεων τιµωρίας του
γηπέδου) της σχετικής σειράς καθοριζοµένης ύστερα από κλήρωση.
13. Οι διοργανώτριες των αγώνων, για τις ανάγκες συµβάσεων χορηγίας που
υπογράφουν, δικαιούνται ηχητικού και οπτικού διαφηµιστικού χρόνου
4 εν συνόλω λεπτών προ και κατά την διάρκεια του ηµιχρόνου του
αγώνα. ∆ικαιούνται επίσης χρήσης 3 διαφηµιστικών πινακίδων στα
γήπεδα τέλεσης των αγώνων.
Άρθρο 9
Αγωνιστικός χώρος - Αντικανονικότητα γηπέδου
1. α) Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που
καθορίζονται στους Κανόνες του Παιχνιδιού (Laws of the Game,
άρθρο 1).
β) Οι αγωνιστικοί χώροι πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που
καθορίζονται στον Κανονισµό αδειοδότησης οµάδων Ε.Π.Ο. – UEFA.
2. Αγωνιστικός χώρος που δεν πληροί τις προδιαγραφές της παρ. 1, µπορεί
να χαρακτηριστεί αντικανονικός µόνον πριν την έναρξη του αγώνα.
3. Για

τη

δυνατότητα

της

διεξαγωγής

ή

όχι

ενός

αγώνα,

λόγω

αντικανονικότητας του γηπέδου, µόνος αρµόδιος να αποφασίσει είναι ο
διαιτητής, ο οποίος στο Φ.Α. έχει υποχρέωση να αναγράφει περί αυτού
κάθε παρατήρησή του. Ειδικότερα όµως η φιλοξενούµενη οµάδα έχει το
δικαίωµα να διατυπώνει σχετική ένσταση στο Φ.Α. πριν από την έναρξη
του αγώνα. Ο διαιτητής κατά το κλείσιµο του Φ.Α. οφείλει να απαντήσει
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επί των θεµάτων της ένστασης. Εάν παρ’ όλα αυτά το γήπεδο αποδειχθεί
ότι είναι αντικανονικό και ο διαιτητής αποφασίσει τη διεξαγωγή του
αγώνα, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Κ.Α.Π.
για την υπαίτια Π.Α.Ε.
4. Μετά την άφιξή του στο γήπεδο και τουλάχιστον µισή ώρα πριν την
έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής, επιθεωρεί τον αγωνιστικό χώρο. Σε
περίπτωση που διαπιστώσει ελλείψεις που καθιστούν το γήπεδο
αντικανονικό καλεί αµέσως τον αρχηγό της γηπεδούχου οµάδας και
ζητά τη λήψη κάθε ενδεικνυόµενου µέτρου για την κανονική διάθεση
του γηπέδου, εφ’ όσον κατά την κρίση του διαιτητή, αυτό δεν θα έχει
επακόλουθο την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα. Η γηπεδούχος οµάδα
είναι υποχρεωµένη να συµµορφώνεται και να εκτελεί κάθε σχετική
υπόδειξη του διαιτητή.
5. Η µαταίωση της διεξαγωγής ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του
γηπέδου, συνεπάγεται σε βάρος της υπεύθυνης οµάδας που είναι
γηπεδούχος, εκτός από τις άλλες συνέπειες (δηλ. του άρθρου 21 παρ.3
του ΚΑΠ) και την υποχρέωση καταβολής των εξόδων του αγώνα (έξοδα
µετακίνησης,

διαιτησίας

κ.λπ.)

που

προσδιορίζονται

από

τη

διοργανώτρια.
Άρθρο 10
Ακατάλληλο γήπεδο
1. Ένα γήπεδο επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ακατάλληλο πριν ή µετά την
έναρξη του αγώνα µόνο στις ακόλουθες εξαιρετικές περιπτώσεις, από τις
οποίες είναι δυνατό να δηµιουργηθεί κίνδυνος για τους αγωνιζόµενους
ποδοσφαιριστές.
α) Όταν εξ αιτίας της βροχής ο αγωνιστικός χώρος έχει γίνει σε πολύ
µεγάλο βαθµό λασπώδης και για τον λόγο αυτό η κίνηση των
ποδοσφαιριστών είναι δύσκολη και κινδυνεύει η σωµατική τους
ακεραιότητα.
β) Όταν, από τη βροχή, ο αγωνιστικός χώρος έχει πληµµυρίσει σε
διάφορα σηµεία του από νερά, σε τέτοιο βαθµό που όταν η µπάλα
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πέφτει σ’ αυτά να µην αγγίζει το έδαφος.
γ) Όταν εξ αιτίας χιονοπτώσεως η περιφέρεια της µπάλας µεγαλώνει σε
τέτοιο βαθµό ώστε να γίνεται αντικανονική.
δ) Όταν το χιόνι που έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο, παγώνει εξ
αιτίας του ψύχους που επικρατεί και δηµιουργείται απ’ αυτό τον
λόγο κίνδυνος τραυµατισµού των ποδοσφαιριστών.
2. Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή της συνέχισης ενός αγώνα από την
άποψη της καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου µόνος αρµόδιος να
αποφασίσει είναι ο διαιτητής, οι δε οµάδες που αγωνίζονται έχουν
υποχρέωση να συµµορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφασή του χωρίς να
έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν ένσταση.
3. Απαγορεύεται η διεξαγωγή φιλικού αγώνα την ίδια ηµέρα στο γήπεδο
που χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο γι’ αγώνες πρωταθλήµατος από το
διαιτητή.
4. ∆εν επιτρέπεται κατ’ αρχήν στη διοργανώτρια αρχή η αναβολή αγώνα
λόγω ακαταλληλότητας γηπέδου. Σε εξαιρετικές όµως περιπτώσεις,
επιτρέπεται η αναβολή του λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών ή λόγω
ανωτέρας βίας, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
διοργανώτριας αρχής. Για τα εθνικά πρωταθλήµατα και το Κύπελλο η
αναβολή επιτρέπεται 24 ώρες τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.
5. Εάν το γήπεδο καταστεί ακατάλληλο από υπαιτιότητα της γηπεδούχου ή
της αντίπαλης οµάδας ή από τους οπαδούς τους µε αποτέλεσµα να είναι
αδύνατος η διεξαγωγή του προγραµµατισµένου αγώνα, ο διαιτητής
αναγράφει λεπτοµερώς στο Φ.Α. τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε
το γήπεδο ακατάλληλο, στη δε υπαίτια οµάδα ή στις υπαίτιες οµάδες
επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 21 παρ. 3 του παρόντος.
Άρθρο 11
∆ιάρκεια, ηµέρα και ώρα τέλεσης αγώνα
1. Η διάρκεια όλων των αγώνων πρωταθληµάτων είναι 90 λεπτά της ώρας,
σε δύο ηµίχρονα, από 45 λεπτά το καθένα. Η διάρκεια της ανάπαυλας
(ηµίχρονο) δεν θα ξεπερνά τα 15 λεπτά. Σε περίπτωση παρουσίασης της
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οµάδας στον αγωνιστικό χώρο πέραν αυτού του χρονικού ορίου, ο
διαιτητής επιβάλλει αντίστοιχες πειθαρχικές ποινές και η υπαίτια
οµάδα τιµωρείται κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα.
2. Κατ’ εξαίρεση οι αγώνες των Παιδικών και Εφηβικών πρωταθληµάτων
έχουν διάρκεια 80 λεπτών της ώρας, σε δύο ηµίχρονα από 40 λεπτά το
καθένα. Σε µια τέτοια όµως περίπτωση, πρέπει απαραίτητα να
καθορίζεται αυτό από την προκήρυξη που εκδίδει η διοργανώτρια και
να σηµειώνεται ανάλογα στα Φ.Α., πριν αυτά δοθούν στους διαιτητές.
3. Όλοι οι αγώνες των πρωταθληµάτων θα διεξάγονται Σάββατο και
Κυριακή. Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων και άλλες ηµέρες,
για ειδικούς λόγους και ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση της κατά
περίπτωση διοργανώτριας. Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι εκείνη που
έχει ορίσει από πριν η διοργανώτρια, για την τήρηση της οποίας µόνος
υπεύθυνος και αρµόδιος είναι ο διαιτητής.
4. Οι παραπάνω αγώνες µπορούν να διεξάγονται και βραδινές ώρες, όπως
ορίζουν οι ∆ιεθνείς Κανονισµοί.
5. Από την 1η Ιουνίου µέχρι και την λήξη της αγωνιστικής περιόδου,
απαγορεύεται η έναρξη οποιουδήποτε αγώνα από τις 10:00 έως 17:00
ώρα.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια µπορεί να αλλάξει την ώρα
και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούται όµως να ειδοποιήσει όλους
τους ενδιαφερόµενους και το αρµόδιο Τµήµα Τάξης τουλάχιστον 48
ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Το 48ωρο αρχίζει από την
αποστολή του τηλεγραφήµατος ή ΦΑΞ ή της µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο ειδοποίησης από τη διοργανώτρια.
Άρθρο 12
∆ιαιτητής αγώνα
1. Επίσηµοι διαιτητές για όλα τα πρωταθλήµατα, θεωρούνται όσοι
υπέβαλαν στην ΚΕ∆ – Ε.Π.Ο. και έγινε δεκτή, σχετική δήλωση
ενεργείας στη διανυόµενη αγωνιστική περίοδο.
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2. Ο ορισµός των διαιτητών και βοηθών διαιτητών στους επίσηµους αγώνες,
εάν γίνει µε όποιον άλλο τρόπο και όχι από το αρµόδιο όργανο, καθιστά
τους αγώνες άκυρους.
3. α) Στους αγώνες Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικής κατηγορίας σε περίπτωση µη
προσέλευσης, τραυµατισµού ή εν γένει αδυναµίας του διαιτητή του
αγώνα, είτε των βοηθών του, χρέη διαιτητή αγώνα ή βοηθού αγώνα
αναλαµβάνει ο ορισµένος τέταρτος διαιτητής.
Ο τέταρτος διαιτητής αναλαµβάνει κατά σειρά προτεραιότητας χρέη
διαιτητή αγώνα ή βοηθού διαιτητή.
Στους αγώνες Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικής κατηγορίας σε περίπτωση µη
προσέλευσης, τραυµατισµού ή εν γένει αδυναµίας του διαιτητή του
αγώνα, είτε των βοηθών του, χρέη διαιτητή αγώνα ή βοηθού αγώνα
αναλαµβάνει ο ορισµένος τέταρτος διαιτητής.
Ο τέταρτος διαιτητής αναλαµβάνει κατά σειρά προτεραιότητας χρέη
διαιτητή αγώνα ή βοηθού διαιτητή.
β) Η κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 α, µετά την έναρξη του αγώνα ή
και προ, εµφανισθείσα αδυναµία του διαιτητή ή βοηθού διαιτητή να
συνεχίσει τον αγώνα λόγω τραυµατισµού του ή ασκήσεως σωµατικής
βίας, οφειλόµενη σε υπαιτιότητα των προσώπων της µιας ή και των
δύο οµάδων, αποτελεί λόγο διακοπής ή µη έναρξης του αγώνα και
εφαρµόζονται οι κυρώσεις που ορίζει το άρθρο 21 παρ. 3 α) του
Κ.Α.Π.
4. Η κατά περίπτωση διοργανώτρια δεν έχει υποχρέωση να ανακοινώσει
στις διαγωνιζόµενες οµάδες τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές που
κάθε φορά ορίζονται από το αρµόδιο όργανο για να διευθύνουν τους
αγώνες.
5. ∆ιαιτητές αξιολογηµένοι από τα αρµόδια όργανα για τη διεύθυνση
αγώνων Εθνικών πρωταθληµάτων οπωσδήποτε διευθύνουν και αγώνες
τοπικών πρωταθληµάτων.
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6. Απαγορεύεται

η

είσοδος

στο

χώρο

αποδυτηρίων,

διαιτητών

οποιουδήποτε διοικητικού µέλους Π.Α.Ε. πλην του αρχηγού της οµάδος
και µόνο για την υποβολή ενστάσεων κατά τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 13
Παρατηρητής αγώνα
1. Για κάθε αγώνα της αρµοδιότητάς της, η διοργανώτρια έχει την
υποχρέωση να ορίζει έναν εκπρόσωπο της (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ), από πίνακα
που καταρτίζεται κατά την απόλυτη κρίση της. Η υπόδειξη παρατηρητών
από τα σωµατεία και τις Π.Α.Ε. που µετέχουν στα πρωταθλήµατα
απαγορεύεται. Στη διοργανώτρια παρέχεται η δυνατότητα ορισµού
βοηθού ή βοηθών παρατηρητή, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα υποβολής
έκθεσης. Ο Παρατηρητής δεν δεσµεύεται να αποδεχτεί τις απόψεις του
βοηθού ή βοηθών παρατηρητή.
2. Με ειδική κανονιστική πράξη που εγκρίνεται από το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο., η
οικεία επαγγελµατική ένωση δύναται να καθορίζει αναλυτικότερα: το
έργο των παρατηρητών, προσόντα και κωλύµατα αυτών, τον αριθµό των
παρατηρητών για κάθε πρωτάθληµα και κάθε άλλο θέµα που αφορά
τους παρατηρητές των αγώνων αρµοδιότητάς της.
3. Για τους επίσηµους και φιλικούς αγώνες ελληνικών οµάδων -ανεξάρτητα
από την κατηγορία στην οποία ανήκουν- µε οµάδες του εξωτερικού, οι
παρατηρητές ορίζονται από την Ε.Π.Ο.
4. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, απουσιάσει ο παρατηρητής που όρισε η
διοργανώτρια, καθήκοντα αναλαµβάνει ο βοηθός του (εφ’ όσον έχει
οριστεί από τη διοργανώτρια), ο οποίος και συντάσσει τη σχετική
έκθεση. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί βοηθός παρατηρητή ή
απουσιάσουν και οι δύο, τότε οι διαγωνιζόµενες οµάδες έχουν
υποχρέωση να υποδείξουν από ένα πρόσωπο η καθεµιά και ο διαιτητής
διενεργεί κλήρωση για να αναδειχτεί ο παρατηρητής του αγώνα. Σ’ αυτή
την περίπτωση ο διαιτητής έχει υποχρέωση να κάνει σχετική σηµείωση
στο Φ.Α.
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5. Ο παρατηρητής έχει ως έργο του την µέριµνα για τη διασφάλιση των
προϋποθέσεων οµαλής διεξαγωγής του αγώνα, µέσα στο χώρο που
περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη του γηπέδου, µε εξαίρεση
τον εσωτερικό χώρο των αποδυτηρίων οµάδων και διαιτητών και τον
κυρίως αγωνιστικό χώρο. Επίσης ο παρατηρητής έχει υποχρέωση να
περιγράφει λεπτοµερώς στην έκθεσή του τυχόν ενέργειες ή πράξεις βίας
των οπαδών των οµάδων στον εν γένει χώρο του γηπέδου. Επίσης ο
παρατηρητής υποχρεούται να ασκεί όσα καθήκοντα του ανατίθενται µε
κανονιστικές

πράξεις

ή

µε

αποφάσεις

της

κατά

περίπτωση

διοργανώτριας.
6. Μέσα στον χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη, ο
παρατηρητής επιτρέπει, βάσει καταστάσεων που του παραδίδουν τα
διαγωνιζόµενα σωµατεία, να εισέρχονται και να παραµένουν, εφ’ όσον
του επιδείξουν την ταυτότητά τους (αστυνοµική ή επαγγελµατική) µόνο
τα εξής πρόσωπα:
α) Ο γιατρός του αγώνα κι ένας γιατρός κάθε οµάδας
β) Ένας εκπρόσωπος της κάθε οµάδας
γ) Ο φυσικοθεραπευτής της κάθε οµάδας
δ) Ο προπονητής κάθε οµάδας και ο τυχόν βοηθός του.
ε) Ο διερµηνέας της οµάδας
στ) ∆ύο τραυµατιοφορείς
Προκειµένου για αγώνες Π.Α.Ε. Α' Εθνικής κατηγορίας η διοργανώτρια
µε την προκήρυξη της καθορίζει τον αριθµό των δικαιούµενων
προσώπων σε συµφωνία µε τα επιτρεπόµενα και τηρούµενα σε διεθνείς
διασυλλογικούς αγώνες.
7. Πλέον των ανωτέρω προσώπων ο παρατηρητής επιτρέπει την είσοδο και
παραµονή στον ίδιο χώρο και των παρακάτω προσώπων: α) Φωτογράφων
των επίσηµων πρακτορείων τύπου και µελών των τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών συνεργείων, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφ’
όσον τα µέλη των τελευταίων έχουν τη σχετική άδεια από τη
διοργανώτρια. β) Νεαρών ατόµων για την επαναφορά της µπάλας όταν
βγαίνει από τα όρια του γηπέδου παιχνιδιού.
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8. Ο παρατηρητής υποχρεούται να ζητήσει από τον επικεφαλής της
αστυνοµικής δύναµης που βρίσκεται στο γήπεδο την αποµάκρυνση από
τον χώρο αυτό, οποιουδήποτε προσώπου που εµποδίζει -κατά την κρίση
του- την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα.
9. Στο χώρο της αρµοδιότητας του παρατηρητή ανήκουν: ο χώρος που
βρίσκεται µπροστά από τα αποδυτήρια των διαιτητών, το προαύλιο, οι
διάδροµοι, η καταπακτή και οι τυχόν άλλοι συναφείς χώροι.
10. Μέσα σ’ αυτούς τους χώρους επιτρέπεται η είσοδος και παραµονή µόνο
κατά την αναγραφή των ονοµάτων των ποδοσφαιριστών στο Φ.Α., την
καταχώρηση ενστάσεων και την υπογραφή του Φ.Α. των εξής προσώπων:
α) Του παρατηρητή του αγώνα β) Των αρχηγών (ποδοσφαιριστών) των
διαγωνιζοµένων οµάδων. γ) Του συνοδού του τυχόν αλλοδαπού διαιτητή.
11. Ο παρατηρητής οφείλει να συντάξει σε οποιαδήποτε περίπτωση αµέσως
µετά την λήξη του αγώνα έκθεση σε ειδικό έντυπο της διοργανώτριας
που απευθύνεται προς αυτήν.
12. Οι διαγωνιζόµενες οµάδες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. 6
και 7 του παρόντος άρθρου οφείλουν να συµµορφώνονται στις
υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή, ή του τέταρτου διαιτητή
όπου

υπάρχει.

Κατά

των

οµάδων

ή

των

προσώπων

που

δεν

συµµορφώνονται µε τις εντολές του παρατηρητή ή του τέταρτου
διαιτητή, επιβάλλεται χρηµατική ποινή τουλάχιστον τριακοσίων (300)
ευρώ.
13. Παρατηρητής ο οποίος δεν αποδίδει επακριβώς τα γεγονότα του χώρου
ευθύνης του, δυσχεραίνοντας έτσι τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαιτίων
παραβάσεων του παρόντος κανονισµού, διαγράφεται από τον πίνακα
παρατηρητών µε απόφαση του ∆.Σ. της διοργανώτριας.
14. Στα πρωταθλήµατα στα οποία ορίζεται τέταρτος διαιτητής, τα καθήκοντα
των

παρ.

6,

απαγορευοµένης
παρατηρητή.
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7

και
κάθε

8

ασκούνται

πρόσβασης

ή

αποκλειστικά
ανάµειξης

του

απ'

αυτόν,

ορισθέντος

Άρθρο 14
Στολές οµάδων
1. ΣΤΟΛΕΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες είναι
να φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά
περιλαµβάνει: ΦΑΝΕΛΛΑ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ - ΚΑΛΤΣΕΣ - ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ και ΕΠΙΚΑΛΑΜΙ∆ΕΣ.
α) Οι οµάδες που µετέχουν στα πρωταθλήµατα δηλώνουν στη διοργανώτρια
τα χρώµατά τους, καθώς επίσης και τις εναλλακτικές περιπτώσεις στις
στολές των ποδοσφαιριστών (φανέλλες - παντελονάκια - κάλτσες). Η
δήλωση αυτή γίνεται συγχρόνως µε τη δήλωση συµµετοχής τους στο
πρωτάθληµα.
β) Οι οµάδες έχουν το έµβληµά τους, που αποτυπώνεται στο επάνω
αριστερό σηµείο της φανέλλας των ποδοσφαιριστών.
γ) Οι τερµατοφύλακες έχουν διαφορετικό χρώµα στολής από τους άλλους
συµπαίκτες τους.
δ) Οι αρχηγοί των οµάδων έχουν ειδικό διακριτικό περιβραχιόνιο, στο
αριστερό τους χέρι.
2. Για τις οµάδες που αγωνίζονται στα πρωταθλήµατα Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικών
κατηγοριών και το Κύπελλο επαγγελµατιών υποχρεωτικά ο αριθµός του
παίκτη στην πλάτη της φανέλας πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο και να
έχει ύψος τουλάχιστον 25 εκατοστά.
Όλοι οι αριθµοί πρέπει να είναι ευδιάκριτοι. Μόνο ένας αριθµός πρέπει
να υπάρχει στο µπροστινό µέρος του παντελονιού σε εµφανή θέση, ο
οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα εκατοστά και ευδιάκριτος. Το
χρώµα αυτών των αριθµών πρέπει να είναι διάφορο από τα χρώµατα της
φανέλας των παικτών και να είναι σκούρο αν βρίσκεται σε ανοικτό φόντο
και αντίστροφα.
Οι αριθµοί πρέπει να κυµαίνονται από το 01 έως το 99, να έχουν µόνο
ένα χρώµα και να µην περιέχουν ούτε διαφηµιστικά, ούτε διακοσµητικά
στοιχεία.
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3. α) Οι οµάδες που αγωνίζονται στα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα Α΄,
Β΄, Γ΄ Εθνικών κατηγοριών είναι υποχρεωµένες να δηλώνουν
εγγράφως στη διοργανώτρια προ της ενάρξεως των πρωταθληµάτων
τον αριθµό της φανέλας µε τον οποίο οι ποδοσφαιριστές τους θα
αγωνίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήµατος.
β) Επίσης, πέραν του αριθµού, ο οποίος θα παραµένει σταθερός κατά
τη διάρκεια του πρωταθλήµατος ή της αγωνιστικής περιόδου για τον
ποδοσφαιριστή που έχει δηλωθεί, στην πλάτη της φανέλας και πάνω
από τον αριθµό θα αναγράφεται το επώνυµο του ποδοσφαιριστή στα
ελληνικά για τους Έλληνες και στα λατινικά για τους αλλοδαπούς µε
στοιχεία ύψους 10 εκατοστών το καθένα. Αλλαγή της παραπάνω
δήλωσης επιτρέπεται µόνο κατά τη διάρκεια της µετεγγραφικής
περιόδου

και

σε

περίπτωση

απόκτησης

ή

αποχώρησης

ποδοσφαιριστή.
γ) Ειδικότερα για την Α΄ Εθνική κατηγορία υποχρεωτικά στο άνω
µέρος

της

χειρός

και

πριν

από

το

τέλος

του

βραχίονος,

αποτυπώνεται έµβληµα που περιέχει το όνοµα της διοργανώτριας,
σύµφωνα µε ειδικό έγγραφο ή εγκύκλιο της διοργανώτριας.
4. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οµάδες

που

επιθυµούν

να

διαφηµίσουν

πάνω

στις

στολές

των

ποδοσφαιριστών διάφορα προϊόντα αφού τύχουν της σχετικής έγκρισης από
την διοργανώτρια, οφείλουν να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η διαφήµιση αποτυπώνεται στο εµπρόσθιο και στο οπίσθιο µέρος της
φανέλας και του παντελονιού του ποδοσφαιριστή, εφ’ όσον κριθεί
αναγκαίο από τις οµάδες.
β) Η διαφήµιση δεν έχει φόντο, δεν τονίζεται και δεν περικλείεται σε
πλαίσιο.
γ) Η διαφήµιση έχει το όνοµα ή το έµβληµα του προϊόντος. Είναι
επιτρεπτή η διαφήµιση κάθε προϊόντος εφ’ όσον αυτό επιτρέπεται για
τις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA .
δ) Η διαφήµιση, άµεση ή έµµεση, προϊόντων που είναι αντίθετα µε την
αθλητική ιδέα απαγορεύεται.
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ε) Η διαφήµιση κατασκευαστών αθλητικών στολών αποτυπώνεται στο
επάνω δεξιό µέρος της φανέλας των ποδοσφαιριστών, δεν έχει φόντο και
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15 τετραγωνικά εκατοστά.
στ) Τα αναφερόµενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και για την
διαφήµιση στις στολές των διαιτητών. Η άδεια δίνεται για τα εθνικά
πρωταθλήµατα από την Ε.Π.Ο.
5. α) Για την Α', Β' και Γ' Εθνική κατηγορία οι όροι και οι προϋποθέσεις
της διαφήµισης στις στολές των ποδοσφαιριστών καθορίζονται µε
εγκύκλιο της διοργανώτριας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των
κανονισµών των ∆ιεθνών Συνοµοσπονδιών και του παρόντος.
β) Οι

επαγγελµατίες

ποδοσφαιριστές

που

µε

αποκάλυψη

του

εσωτερικού της φανέλας τους προβάλλουν υβριστικά ή ρατσιστικά ή
διαφηµιστικά µηνύµατα. τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (4.000), εφ’ όσον η παράβαση τους αυτή δεν
τιµωρείται βαρύτερα κατά τον Πειθαρχικό Κώδικα.
6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
α) Ο διαιτητής του αγώνα µετά από αίτηση της ενδιαφερόµενης οµάδας
αναγράφει στο Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις. Το σωµατείο που δεν εφαρµόζει
τις διατάξεις της παρ. 2 µετά από διαπίστωση της διοργανώτριας
παραπέµπεται στα αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα µετά από έγγραφη
αίτηση της διοργανώτριας.
β) Ο διαιτητής του αγώνα υποχρεώνει την γηπεδούχο οµάδα να αλλάξει
στολή, όταν τα χρώµατα των δύο αγωνιζοµένων οµάδων είναι όµοια ή
παρεµφερή και µαταιώνει την ποδοσφαιρική συνάντηση όταν η
γηπεδούχος οµάδα αρνείται να εφαρµόσει την υπόδειξή του. Η υπαίτια
της µαταίωσης του αγώνα οµάδα τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 21 παρ. 3 α) του Κ.Α.Π.
7. Στην περίπτωση που ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστές µιας οµάδας
φοράνε διαφορετική στολή µε διαφορετικό χρώµα απ’ αυτό που έχουν οι
στολές των συµπαικτών τους, ή φανέλλα χωρίς αριθµό, κατ’ αρχήν δεν
επιτρέπεται η συµµετοχή τους στον αγώνα, ύστερα από απόφαση του
διαιτητή που αναγράφεται στο Φ.Α. και γνωστοποιείται στον αρχηγό της
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οµάδας. Όταν ο ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστές αρνούνται να
συµµορφωθούν µε την υπόδειξη του διαιτητή, τότε αυτός, αφού
αναγράψει τούτο στο Φ.Α., αν ο αγώνας δεν έχει αρχίσει, διατάσσει την
µαταίωσή του ή αν ο αγώνας έχει αρχίσει διατάσσει τη διακοπή του.
Στην τελευταία περίπτωση στην υπαίτια οµάδα επιβάλλονται οι ποινές
του άρθρου 21 του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 15
Φύλλο Αγώνα
1. Για κάθε αγώνα πρωταθλήµατος, συντάσσεται µε στυλό µελάνης ή
διαρκείας -και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού- σχετικό
Φ.Α. (σε τέσσερα αντίγραφα), το οποίο είναι έντυπο της διοργανώτριας
του αγώνα. Υποχρεωτικά στο Φ.Α. πρέπει να γράφονται:
α) Η ηµεροµηνία, ή ώρα έναρξης και το γήπεδο του αγώνα, όπως έχουν
ορισθεί από τη διοργανώτρια.
β) Το πρωτάθληµα το οποίο αφορά ο αγώνας, καθώς και τη διάρκειά
του, αν αυτή έχει καθορισθεί µικρότερη από 90΄ λεπτά ή πρόκειται
για αγώνα µε παράταση.
γ) Ο τίτλος (επωνυµία) των διαγωνιζοµένων οµάδων και ποια απ’ αυτές
έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου.
δ) Το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός του δελτίου αθλητικής ιδιότητας
των

διαγωνιζοµένων

-τακτικών

και

αναπληρωµατικών-

ποδοσφαιριστών και ο αριθµός της φανέλας του καθενός, ο οποίος
και πρέπει να είναι ο ίδιος από την αρχή µέχρι την λήξη του αγώνα,
απαγορευοµένης της αλλαγής του στη διάρκειά του. Επίσης
σηµειώνεται ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί χρέη αρχηγού σε κάθε
οµάδα.
Στον

ποδοσφαιριστή

που

τυχόν

δεν

συµµορφώνεται

µε

την

παραπάνω υποχρέωση, δεν επιτρέπεται η περαιτέρω συµµετοχή του
στον αγώνα, από το διαιτητή, µέχρι να συµµορφωθεί.
Οι

ποδοσφαιριστές

που

γράφονται

στο

Φ.Α.,

τακτικοί

και

αναπληρωµατικοί, πρέπει να φοράνε την αθλητική τους στολή, όταν
βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.
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ε) Το ονοµατεπώνυµο του διαιτητή, τέταρτου διαιτητή εφ’ όσον
υπάρχει, των βοηθών διαιτητών, του παρατηρητή και του βοηθού
παρατηρητή που έχουν ορισθεί, καθώς και του γιατρού του αγώνα.
Ο διαιτητής και οι βοηθοί διαιτητές υποχρεούνται σε ειδική µνεία
αναφορικά

µε

τον

τρόπο

ορισµού

τους

(π.χ.

τακτικός

-

αναπληρωµατικός).
στ) Ο αριθµός των τερµάτων που πέτυχε ή δέχθηκε καθεµιά από τις
οµάδες που βεβαιώνεται µε τις υπογραφές διαιτητή, βοηθών
διαιτητών και αρχηγών των οµάδων.
ζ) Οι τυχόν σηµειώσεις του διαιτητή (ονοµατεπώνυµο, αριθµός δελτίου
και

φανέλας

των

παρατηρηθέντων

και

αποβληθέντων

ποδοσφαιριστών από τον αγώνα και το παράπτωµα στο οποίο
υπέπεσαν) και τις τυχόν σηµειώσεις του ενός ή και των δύο αρχηγών
των οµάδων. Η τυχόν παράλειψη

του διαιτητή να σηµειώσει στο

Φ.Α. το ονοµατεπώνυµο ή τον αριθµό δελτίου και φανέλας του
παρατηρηθέντος ή αποβληθέντος ποδοσφαιριστή δεν συνεπάγεται
ακυρότητα του Φ.Α. ή ακυρότητα της επιβληθείσας απ’ αυτόν
πειθαρχικής ποινής ή αδυναµία επιβολής της από το αρµόδιο
όργανο,

εφ’

όσον

µε

οποιοδήποτε

άλλο

αποδεικτικό

µέσο

αποδεικνύεται η ταυτότητα του αποβληθέντος ή παρατηρηθέντος
ποδοσφαιριστή.
∆εν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο Φ.Α. των υποκειµενικών
στοιχείων του αποδιδοµένου παραπτώµατος.
Οι βοηθοί διαιτητές (και ο τέταρτος εάν υπάρχει) θα βεβαιώνουν
ενυπόγραφα ότι έλαβαν γνώση αυτών των σηµειώσεων.
η) Τα

ονοµατεπώνυµα

και

η

ιδιότητα

των

αξιωµατούχων

των

διαγωνιζοµένων οµάδων, οι οποίοι έχουν το δικαίωµα -σύµφωνα µε
τη διάταξη του άρθρου 13 του παρόντος Κανονισµού- να βρίσκονται
στον αγωνιστικό χώρο.
θ) Μνεία αναφορικά µε τον έλεγχο των καταστάσεων υγείας των
αγωνιζοµένων ποδοσφαιριστών των διαγωνιζοµένων οµάδων.
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ι)

Μνεία αναφορικά µε την παράδοση από τον παρατηρητή της
έκθεσής του στο διαιτητή -ή περί του αντιθέτου- καθώς και
υπογραφή του παρατηρητή µε την οποία θα επιβεβαιώνει τα
ανωτέρω.
Τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄ µέχρι και ε΄, καθώς και των
περιπτώσεων η΄ και θ΄, πρέπει απαραίτητα να γράφονται πριν από
την έναρξη του αγώνα.

ια) Επίσης ο διαιτητής αναγράφει στο Φ.Α. τους ποδοσφαιριστές των
οµάδων που κληρώνονται για να υποβληθούν σε έλεγχο ντόπινγκ.
ιβ) Μνεία αναφορικά µε την ώρα παράδοσης των δελτίων ατοµικών
στοιχείων και µεταβολών ποδοσφαιριστή καθώς και την κατάσταση
υγείας αγωνιζοµένων ποδοσφαιριστών στο διαιτητή βεβαιουµένη
ενυπόγραφα από τους αρχηγούς των οµάδων.
2. Το Φ.Α. πρέπει να συντάσσεται και στην περίπτωση που ο αγώνας
µαταιώνεται για οποιονδήποτε λόγο.
3. Αντίγραφο του Φ.Α. παραδίδεται υποχρεωτικά από το διαιτητή στους
αρχηγούς των διαγωνιζοµένων οµάδων. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση
να στείλει την ίδια ηµέρα που έγινε ο αγώνας στη διοργανώτρια και στο
αρµόδιο όργανο διαιτησίας από ένα αντίγραφο του Φ.Α. Ειδικά για τα
πρωταθλήµατα Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικών κατηγοριών ο διαιτητής έχει την
υποχρέωση την ίδια ηµέρα, να διαβιβάσει στη διοργανώτρια και στην
ΚΕ∆ µέσω FAX το Φ.Α.
4. Οι σηµειώσεις των διαιτητών στο Φ.Α. πρέπει να είναι σαφείς και
ευανάγνωστες. Όταν συντρέχει σοβαρός λόγος κάποιας προσθήκης ή
διαγραφής, πρέπει απαραίτητα να λαµβάνουν γνώση και να την
µονογράφουν οι αρχηγοί των διαγωνιζοµένων οµάδων, καθώς και οι
βοηθοί

διαιτητές

διαφορετικά

η

προσθήκη

ή

η

διαγραφή

δεν

λαµβάνεται υπόψη. Μετά τα ανωτέρω ο διαιτητής κλείνει το Φ.Α.
αναγράφοντας αναλόγως τις φράσεις “ουδεµία άλλη παρατήρηση” ή σε
περίπτωση
παρατήρηση”.

26

που

δεν

αναγράφονται

παρατηρήσεις

“ουδεµία

5. Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για τους αρχηγούς των
διαγωνιζοµένων οµάδων ή τους αντικαταστάτες τους, οι οποίοι όµως,
έχουν δικαίωµα να διατυπώνουν τυχόν διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους. Οι
λόγοι των διαφωνιών ή των επιφυλάξεων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση
να

αναγράφονται

στο

Φ.Α.

Σε

περίπτωση

άρνησής

τους

να

συµµορφωθούν σ’ αυτή την υποχρέωση και ανεξάρτητα από τις
κυρώσεις που προβλέπονται σε βάρος τους, το Φ.Α. θεωρείται ισχυρό.
Η κατά τα ανωτέρω υπογραφή (ή η άρνηση υπογραφής) του Φ.Α. επέχει
υποχρεωτικά θέση γνωστοποίησης του περιεχοµένου του, καθώς και των
πραγµατικών

γεγονότων

που

αναγράφονται

σ’

αυτό,

για

τις

διαγωνιζόµενες οµάδες. Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για το
διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές.
6. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου αναφορικά µε το Φ.Α., εφαρµόζονται και
στους φιλικούς αγώνες.
7. Παράβαση του διαιτητή σε ότι αφορά τις επιβαλλόµενες σ’ αυτόν
υποχρεώσεις από το παρόν άρθρο, συνεπάγεται την παραποµπή του
από το ∆.Σ. της διοργανώτριας στην αρµόδια Επιτροπή και τιµωρείται µε
ποινή αποκλεισµού, τουλάχιστον ενός (1) µηνός.
Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις που ο διαιτητής αρνείται στους αρχηγούς
των οµάδων να υποβάλλουν στο Φ.Α. τις κατά την κρίση τους ενστάσεις,
της άρνησης βεβαιουµένης ύστερα από αίτηση του αρχηγού της οικείας
οµάδας από τον παρατηρητή του αγώνα, διαγράφεται των πινάκων
αξιολόγησης διαιτητών. Στην ίδια ποινή υπόκειται και ο διαιτητής ή
βοηθός διαιτητή του αγώνα που ορίζεται ως αναπληρωτής και
παραλείπει να ενηµερώσει σχετικά µε τον τρόπο ορισµού του τις
διαγωνιζόµενες οµάδες πριν την έναρξη του αγώνα.
8. Το Φ.Α. αποτελεί µέσο απόδειξης, τόσο για το κύρος αγώνα, όσο και για
τον

πειθαρχικό

έλεγχο.

Επιτρέπεται

ανταπόδειξη

των

λοιπών

παρατηρήσεων του διαιτητή µε βάση τα στοιχεία και µόνο που
προκύπτουν από τις εκθέσεις εντεταλµένων, σχετικά µε τη διεξαγωγή
του αγώνα, προσώπων (εκθέσεις παρατηρητών αγώνα, παρατηρητών
διαιτησίας). Η χρήση οπτικών µέσων (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες), ως
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αποδεικτικού υλικού, επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο στις εξής
περιπτώσεις:

α)

διαπίστωση

λανθασµένης

αναγραφής

υπαίτιου

ποδοσφαιριστή (ταυτότητας προσώπου παραβάτη), β) παράβαση η οποία
διεπράχθη και δεν τιµωρήθηκε από τον διαιτητή διότι

διέλαθε της

προσοχής του διαιτητή. Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η
κλήση σε απολογία.
Οι ακολουθούσες τη σύνταξη του Φ.Α. εκθέσεις των διαιτητών, σε καµία
περίπτωση δεν µπορούν να ανταποδείξουν το Φ.Α. στο σύνολό του, παρά
µόνο να χρησιµεύσουν ως στοιχεία διευκρίνισης ή συµπλήρωσης των
αναγραφοµένων στο Φ.Α. παρατηρήσεων του διαιτητή.
9. Σε

περίπτωση

που

το

Φ.Α.

που

προσκοµίζει

ο

διαιτητής

στη

διοργανώτρια διαφέρει από το αντίγραφο των οµάδων, η διοργανώτρια
διεξάγει έλεγχο. Εφ’ όσον αποδειχθεί ότι ο διαιτητής προσέθεσε ή
διέγραψε λέξεις ή υπογραφές αρχηγών ή βοηθών διαιτητών ή οτιδήποτε
άλλο στοιχείο σε οποιοδήποτε σηµείο του Φ.Α. µετά το κλείσιµό του,
αυτά δεν λαµβάνονται υπόψη. Ο παραβάτης διαιτητής παραπέµπεται
στο οικείο όργανο και τιµωρείται µε αποκλεισµό έξι (6) µηνών
τουλάχιστον µέχρι και οριστική διαγραφή.
10. Οι διαιτητές θα αποστέλλουν µετά τη λήξη κάθε αγώνα το Φ.Α. στην
διοργανώτρια και την Κ.Ε.∆. µε τηλεοµοιοτυπία (FAX). Για τον λόγο
αυτό πριν την έναρξη των αγώνων πρωταθλήµατος οι οµάδες της Α΄, Β΄
και Γ΄ Εθνικής κατηγορίας έχουν την υποχρέωση να τοποθετήσουν στα
αποδυτήρια των διαιτητών συσκευή τηλεοµοιοτυπίας (FAX).
Τυχόν αδικαιολόγητη παράλειψη της υποχρέωσης αυτής των οµάδων, σε
κάθε αγώνα, συνεπάγεται χρηµατικό πρόστιµο τουλάχιστον πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000).
11. ∆ιαιτητές οι οποίοι δεν θα αποστέλλουν το Φ.Α. εντός δύο (2) ωρών, θα
παραπέµπονται

για

πειθαρχικό

έλεγχο.

Σε

περίπτωση

που

για

οποιοδήποτε λόγο δεν λειτουργεί FAX στα αποδυτήρια των γηπέδων, οι
διαιτητές έχουν την υποχρέωση εντός της ίδιας ηµέρας που τελείται ο
αγώνας, να αποστέλλουν το Φ.Α. από οποιοδήποτε άλλο FAX.
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Άρθρο 16
Ώρα προσέλευσης οµάδας - Μπάλες αγώνα
1. Καθεµιά από τις διαγωνιζόµενες οµάδες είναι υποχρεωµένη:
α) Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν από την
καθορισµένη έναρξή του, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσµενείς
συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιµη να αγωνιστεί πέντε
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.
2. Η γηπεδούχος οµάδα είναι υπεύθυνη για την προσκόµιση στον διαιτητή
ικανού

αριθµού

προσκοµιζόµενες

µπαλών
µπάλες

για
που

την
ο

διεξαγωγή

τύπος

τους

του

αγώνα.

ορίζεται

από

Οι
την

διοργανώτρια είναι υποχρεωτικές για τις διαγωνιζόµενες οµάδες και τον
διαιτητή µε την προϋπόθεση ότι πληρούν τις βασικές προδιαγραφές των
Κανόνων του Παιχνιδιού.
3. Στους αγώνες κατάταξης (µπαράζ) και στους τελικούς των Κυπέλλων
Ελλάδος 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.
4. Σε περίπτωση µη έναρξης ή διακοπής του αγώνα ελλείψει µπάλας, η
τυχόν υπαιτιότητα µιας ή και των δύο από τις διαγωνιζόµενες οµάδες
κρίνεται από το αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο
Φ.Α. και στην έκθεση του παρατηρητή.
Άρθρο 17
Αδυναµία συµµετοχής οµάδας σε αγώνα
1. Οµάδα που δεν µπορεί να πάρει µέρος σε αγώνα οποιουδήποτε
πρωταθλήµατος πρέπει να ειδοποιήσει αιτιολογηµένα µε έγγραφό του τη
διοργανώτρια, πριν από τέσσερις (4) τουλάχιστον ηµέρες εκτός αν, για
την υποχρέωση της να αγωνιστεί, ειδοποιήθηκε σε χρονικό διάστηµα
µικρότερο των οκτώ (8) ηµερών, οπότε η ειδοποίηση αυτή πρέπει να
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γίνει τουλάχιστον πριν από τρεις (3) ηµέρες.
2. Οµάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή
αγώνες ή αποχωρήσει από το πρωτάθληµα ή παρουσιάζεται στον
αγωνιστικό χώρο µε λιγότερους του ελάχιστου επιτρεποµένου ορίου
ποδοσφαιριστές για την έναρξή του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης,
τιµωρείται µε αφαίρεση τριών βαθµών από τον πίνακα βαθµολογίας της
τρέχουσας

ποδοσφαιρικής

περιόδου

και

την

κατακύρωση

του

αποτελέσµατος µε 3 – 0 υπέρ της αντιπάλου της, αφαιρούνται δε και
δύο επιπλέον βαθµοί από τον πίνακα βαθµολογίας της εποµένης
περιόδου για κάθε αγώνα που η οµάδα δεν παρουσιάζεται κανονικά,
παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το πρωτάθληµα. Η αφαίρεση των
δύο βαθµών ισχύει µέχρι τρεις αγώνες σε κάθε πρωτάθληµα, δηλαδή
συνολικά µείον έξι βαθµοί.
3. Από τις παραπάνω κυρώσεις απαλλάσσεται η οµάδα που δηλώνει
αδυναµία συµµετοχής σε αγώνα, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε ανώτερη
βία. Ως ανώτερη βία νοείται, ενδεικτικά, η διακοπή των συγκοινωνιών
(σιδηροδροµική, ακτοπλοϊκή, αεροπορική κ.λπ.) από οποιαδήποτε
αιτία, από την οποία είναι αδύνατη η έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο
της οµάδας, όπως προβλέπει το άρθρο 21 του παρόντος Κανονισµού
κατά την κρίση του αρµόδιου οργάνου.
4. Οµάδα που δηλώνει εµπρόθεσµα αδυναµία συµµετοχής σε αγώνα, η
οποία όµως δεν κρίνεται δικαιολογηµένη από τη διοργανώτρια ή οµάδα
που αρνείται να αγωνιστεί στην έδρα αντιπάλου της, η οποία είχε
µετακινηθεί για τον αγώνα του πρώτου γύρου, εκτός από τις ποινές που
αναφέρονται

στην

παρ.

2

του

άρθρου

τούτου

υποχρεούται

να

καταβάλλει -κατά περίπτωση- αποζηµίωση που καθορίζεται µε απόφαση
της

διοργανώτριας

µετακινηθεί

τόσο

στον πρώτο

στο

αντίπαλο

γύρο)

σωµατείο

όσο και

στην

(εφ’

όσον

είχε

διοργανώτρια του

πρωταθλήµατος, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να είναι µικρότερο από
τις ακαθάριστες εισπράξεις του αµέσως προηγούµενου αγώνα της
υπόχρεης οµάδας στην έδρα της.
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Άρθρο 18
∆ελτίο ατοµικών στοιχείων και µεταβολών ποδοσφαιριστή Κατάσταση υγείας αγωνιζοµένων ποδοσφαιριστών Ταυτότητα Προπονητή
1. Οι οµάδες Α΄, Β΄, Γ' Εθνικών κατηγοριών σε όλους τους αγώνες τους
υποχρεούνται να έχουν µαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή:
α) Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των ποδοσφαιριστών.
β) Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών.
Οι καταστάσεις υγείας των ποδοσφαιριστών πρέπει να είναι
θεωρηµένες από τον ιατρό της οµάδας και από την οικεία
επαγγελµατική

ένωση.

Για

τη

νοµότυπη

συµµετοχή

των

ποδοσφαιριστών αρκεί η προσκόµιση στο διαιτητή του πρωτότυπου
της κατάστασης υγείας και της βεβαίωσης (σε τηλεοµοιοτυπία) της
διοργανώτριας για την υποβολή (θεώρηση) της κατάστασης υγείας σε
αυτήν. Η κατατεθείσα κατάσταση υγείας στη διοργανώτρια αποτελεί
το µόνο αποδεικτικό µέσο σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων για
τυχόν αντικανονική συµµετοχή ποδοσφαιριστών.
γ) Ταυτότητα προπονητή (ή των προπονητών) που έχει εκδοθεί από την
Ε.Π.Ο. για την διανυόµενη αγωνιστική περίοδο.
2. α) Στην κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών θα αναγράφονται
υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και την Π.Α.Ε. που
ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται
ότι

οι

περιλαµβανόµενοι

στον

πίνακα

ποδοσφαιριστές

είναι

απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της οµάδας
τους.
β) Η ως άνω ιατρική θεώρηση πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά ανά
έτος για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ηµέρα τέλεσης
του αγώνα.
γ) Η

µε

οποιοδήποτε

άλλο

τρόπο

απόδειξη

της

υγείας

των

ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη. Αντίγραφο του πίνακα υγείας
κατατίθεται υποχρεωτικά και εντός 24ώρου από της ιατρικής
θεωρήσεώς του, στη διοργανώτρια και την Ε.Π.Ο. προκειµένου για
το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο, µε ευθύνη της Π.Α.Ε., αποτελεί δε το
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αδιαµφισβήτητα επίσηµο έγγραφο σε περίπτωση ενστάσεων και
προσφυγών. Η κατάθεση, στη διοργανώτρια, της κατάστασης υγείας
των ποδοσφαιριστών, εφ’ όσον έχει συντελεσθεί πέραν της 24ώρου
προθεσµίας, δεν επιφέρει ακυρότητα ή κύρωση, µε τη βασική
πάντοτε προϋπόθεση, ότι η κατάθεση αυτή έχει πραγµατοποιηθεί
οπωσδήποτε πριν από τη τέλεση του αγώνα.
3. Η υπό στοιχεία 1 γ αναφερόµενη ταυτότητα προπονητή εκδίδεται κατ’
έτος για τα εθνικά πρωταθλήµατα από την Ε.Π.Ο.
4. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σηµειώσει στην οικεία στήλη του
Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.
5. Ο

έλεγχος

γίνεται

από

το

διαιτητή

και

τους

αρχηγούς

των

διαγωνιζοµένων οµάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα
κατά την εκ µέρους του διαιτητή συµπλήρωση του Φ.Α.
6. Ο

διαιτητής

υποχρεούται

να

κρατήσει

τα

δικαιολογητικά

των

διαγωνιζοµένων ποδοσφαιριστών µέχρι την υπογραφή του Φ.Α., οι δε
αρχηγοί των οµάδων µπορούν να τα ζητήσουν σ’ αυτό το διάστηµα για
να τα ελέγξουν µόνο για την περίπτωση διατύπωσης

ένστασης

πλαστοπροσωπείας.
7. α) Απαγορεύεται η συµµετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα
πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων
α΄ και β΄ της παρ. 1 του παρόντος, νοµίµως εκδοθέντων, ο δε
διαιτητής

υποχρεούται

να

απαγορεύσει

τη

συµµετοχή

ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.
Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστής µετάσχει στον αγώνα η συµµετοχή
του θεωρείται αντικανονική, η υπαίτια δε οµάδα, σε περίπτωση
παραδοχής ένστασης ή καταγγελίας υφίσταται τις προβλεπόµενες
για την περίπτωση κυρώσεις.
β) Απαγορεύεται επίσης η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον
πάγκο των αναπληρωµατικών, του προπονητή που δεν κατέθεσε την
ταυτότητά του.
γ) Σε παράβαση των ως άνω ο διαιτητής τιµωρείται από τo αρµόδιο

32

δικαιοδοτικό όργανο µε ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για
τρεις (3) τουλάχιστον µήνες.
8. α) Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση µέχρι
τριών ποδοσφαιριστών από κάθε οµάδα και ανεξάρτητα από τις
θέσεις

στις

οποίες

επανασυµµετοχής

αγωνίζονται,

οποιουδήποτε

απαγορευοµένης

της

ποδοσφαιριστή

που

αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του αγώνα.
β) Απαγορεύεται

η

αντικατάσταση

ποδοσφαιριστή,

ο

οποίος

αποβλήθηκε από το διαιτητή.
γ) Παράβαση των περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου
συνιστά λόγο αντικανονικής συµµετοχής εξεταζοµένης κατόπιν
ενστάσεως.
Άρθρο 19
Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συµµετοχής
ποδοσφαιριστών σε αγώνες
1. Απαγορεύεται σε οµάδα να χρησιµοποιήσει σε φιλικό αγώνα της µε
οµάδα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ποδοσφαιριστή που ανήκει στη
δύναµη άλλης Ελληνικής οµάδας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της
τελευταίας, η οποία πρέπει να κατατεθεί στην Ε.Π.Ο., οπωσδήποτε πριν
από την τέλεση του αγώνα αυτού.
Η

παράβαση

αυτής

της

διάταξης,

εφ’

όσον

καταγγελθεί

στη

διοργανώτρια αρχή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 10 ηµερών από
οποιαδήποτε οµάδα που µετέχει στο οικείο πρωτάθληµα, έχει ως
συνέπεια την αφαίρεση πέντε (5) βαθµών από το βαθµολογικό πίνακα
του πρωταθλήµατος στο οποίο µετέχει η οµάδα η οποία χρησιµοποίησε
τον πιο πάνω ποδοσφαιριστή, µε απόφαση του κατά περίπτωση
αρµόδιου οργάνου της διοργανώτριας, ειδικά δε προκειµένου για
οµάδες Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικής κατηγορίας από το ∆ικαιοδοτικό Όργανο.
Αν αυτή η παράβαση σηµειωθεί πριν από την έναρξη του οικείου
πρωταθλήµατος, τότε η πιο πάνω ποινή αρχίζει µε την έναρξη του
πρωταθλήµατος αυτού.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση η ποινή επιβάλλεται από το ∆ικαιοδοτικό
33

Όργανο, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 10 ηµερών από την
καταγγελία.
2. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός εικοσιτετραώρου σε
δύο αγώνες της Π.Α.Ε. που ανήκει. Ο υπολογισµός του εικοσιτετραώρου
αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συµµετοχής του ποδοσφαιριστή στον
πρώτο αγώνα και πρέπει να συµπληρούται πριν την έναρξη του
δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια
του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συµµετοχής,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του παρόντος Κανονισµού, ύστερα από
απόφαση του αρµόδιου οργάνου.
3. Στα

πρωταθλήµατα

υποδοµής

επιτρέπεται

να

συµµετέχουν

ποδοσφαιριστές που η ηλικία τους καθορίζεται από την προκήρυξη της
διοργανώτριας. Για τον προσδιορισµό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών
της παραγράφου αυτής, ως χρονολογία γέννησής τους θεωρείται η 1η
Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους και θα ισχύει µέχρι και το τέλος
της αγωνιστικής περιόδου στην οποία θα συµµετέχουν.
4. Επίσηµοι διαιτητές εν ενεργεία ή µη δεν έχουν δικαίωµα να µετέχουν
σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν δε συµµετοχή τους είναι
αντικανονική µε τις προβλεπόµενες από τον παρόντα Κανονισµό
κυρώσεις σε περιπτώσεις υποβολής σχετικής ένστασης.
5. Απαγορεύεται η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους και η συµµετοχή
στον αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε
άλλη ιδιότητα (εφόρου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή κ.λπ.). Τυχόν
συµµετοχή είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης εφαρµόζεται
η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 11. Τυχόν είσοδος άλλου τιµωρηµένου
προσώπου (εκτός ποδοσφαιριστών) έχει ως συνέπεια, σε περίπτωση
ένστασης ή καταγγελίας, την απώλεια του αγώνα για την υπαίτια οµάδα.
6. Για τα πρωταθλήµατα περιόδου 2007-2008 και τα επόµενα είναι
υποχρεωτική η συµµετοχή στην ενδεκάδα κάθε οµάδας της κατηγορίας
Γ΄ Εθνικής καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα οκτώ (8) ποδοσφαιριστών
που έχουν δικαίωµα να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές οµάδες εκ
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των οποίων οι δύο (2) υποχρεωτικά θα είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών.
Στα πρωταθλήµατα αυτά απαγορεύεται η συµµετοχή αλλοδαπών (µη
κοινοτικών ποδοσφαιριστών).
7. α) Για το πρωτάθληµα Β' Εθνικής κατηγορίας περιόδου 2007-2008
είναι υποχρεωτική η συµµετοχή στην ενδεκάδα κάθε οµάδας της
κατηγορίας, καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα έξι (6) ποδοσφαιριστών
που έχουν δικαίωµα να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές οµάδες.
Ο ανώτατος επιτρεπόµενος αριθµός µη κοινοτικών ποδοσφαιριστών
στην ενδεκάδα κάθε οµάδας είναι τρεις (3) ποδοσφαιριστές.
β) Για τα πρωταθλήµατα Β' Εθνικής κατηγορίας περιόδου 2008 - 2009
και επόµενα, είναι υποχρεωτική η συµµετοχή στην ενδεκάδα κάθε
οµάδας της κατηγορίας, καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7)
ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωµα να αγωνίζονται στις ελληνικές
εθνικές οµάδες. Ο ανώτατος επιτρεπόµενος αριθµός µη κοινοτικών
ποδοσφαιριστών

στην

ενδεκάδα

κάθε

οµάδας

είναι

δύο

(2)

ποδοσφαιριστές.
8. Τα ως άνω αναφερόµενα στις παραγράφους 6, 7α και β ισχύουν
αντίστοιχα και για το πρωτάθληµα Κυπέλλου Ελλάδος.
9. Όλες οι Π.Α.Ε. Β', Γ' Εθνικής κατηγορίας (και τα Τ.Α.Π.) για να
συµµετάσχουν στα οικεία πρωταθλήµατα περιόδου 2008 - 2009 και
επόµενα υποχρεωτικά συµµετέχουν µε αντίστοιχες οµάδες και στα
πρωταθλήµατα Υποδοµής που διεξάγονται µε ευθύνη της διοργανώτριας
αρχής, ή µετά από απόφαση της Ε.Π.Ο. από τις τοπικές ενώσεις. Σε
αντίθετη περίπτωση απαγορεύεται η συµµετοχή των οµάδων στα
επαγγελµατικά πρωταθλήµατα ή αποβάλλονται απ' αυτά.
10. Τα

ως

άνω

αναφερόµενα

στις

παρ.

6,

7,

8,

9

υποχρεωτικά

συµπεριλαµβάνονται στις οικείες προκηρύξεις των επαγγελµατικών
πρωταθληµάτων.
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Άρθρο 20
Βαθµολογική κατάταξη οµάδων
1. Στους αγώνες πρωταθληµάτων οι αγωνιζόµενες οµάδες βαθµολογούνται
σε περίπτωση νίκης µε τρεις (3) βαθµούς, σε περίπτωση ισοπαλίας µε
ένα (1) βαθµό και σε περίπτωση ήττας µε µηδέν (0) βαθµούς.
2. Η

διοργανώτρια

κάθε

πρωταθλήµατος

υποχρεούται

να

τηρεί

βαθµολογικό πίνακα και µε βάση αυτόν να επικυρώσει την οριστική
κατάταξη των οµάδων.
Αν από την προκήρυξη των πρωταθληµάτων προβλέπεται αγώνας
κατάταξης για τον υποβιβασµό ή τον προβιβασµό οµάδας από
κατηγορία σε κατηγορία ή για την συµµετοχή οµάδας στα Ευρωπαϊκά
Κύπελλα, το ∆.Σ. της οικείας επαγγελµατικής ένωσης επικυρώνει
υποχρεωτικά τον πίνακα της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος, πριν
από τους αγώνες κατάταξης.
Οι αγώνες κατάταξης διεξάγονται αµέσως µετά την τελική επικύρωση
του βαθµολογικού πίνακα, τα αποτελέσµατα των οποίων λαµβάνονται
υπόψη για τον καταρτισµό του πίνακα των οµάδων που δικαιούνται
συµµετοχής στο επόµενο πρωτάθληµα.
3. Η επικύρωση του παραπάνω βαθµολογικού πίνακα γίνεται µε απόφαση
του ∆.Σ. της διοργανώτριας µετά την περαίωση όλων των αγώνων
πρωταθλήµατος και αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος, που µετέχουν οι
οµάδες αυτές και µε την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεµούν στα αρµόδια
αθλητικά

όργανα

προσφυγές

ή

ενστάσεις

που

επηρεάζουν

τη

βαθµολογική κατάταξη των οµάδων, προκειµένου για τη νικήτρια οµάδα
του πρωταθλήµατος ή του οµίλου, τις οµάδες που προβιβάζονται ή
υποβιβάζονται σε άλλη κατηγορία και για τις οµάδες που δικαιούνται να
συµµετάσχουν στις διεθνείς διοργανώσεις.
4. Οι οµάδες κατατάσσονται, κατά σειρά, στον βαθµολογικό πίνακα µε
κριτήριο το σύνολο των βαθµών που συγκέντρωσαν η καθεµιά.
Από τον πίνακα αυτό:
α) Ανακηρύσσεται η νικήτρια οµάδα του πρωταθλήµατος που είναι
αυτή που έχει την πρώτη θέση.
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β) Προκύπτουν οι οµάδες που έχουν το δικαίωµα να λάβουν µέρος στις
διεθνείς διοργανώσεις και
γ) Προκύπτουν η οµάδα ή οµάδες που προβιβάζονται ή υποβιβάζονται
στην ανώτερη ή κατώτερη κατηγορία βάσει της οικείας προκήρυξης.
5. Σε περίπτωση που από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ισοβάθµηση
οµάδων για τις θέσεις της παρ 4 του παρόντος άρθρου, τότε για τις
οµάδες που ισοβαθµούν συντάσσεται ειδικός βοηθητικός πίνακας µε
κριτήριο το σύνολο των βαθµών που συγκέντρωσε η καθεµιά στους
µεταξύ τους αγώνες.
6. Αν µετά τη σύνταξη και του παραπάνω ειδικού βοηθητικού πίνακα
προκύπτει

νέα

ισοβάθµηση

οµάδων,

τότε

για

τις

οµάδες

που

ισοβαθµούν στον παραπάνω βοηθητικό πίνακα, συντάσσεται άλλος
ειδικός βοηθητικός πίνακας µε κριτήριο τη διαφορά τερµάτων που έχει
η κάθε οµάδα στους µεταξύ τους αγώνες.
7. Η σειρά που παίρνει η κάθε οµάδα στους παραπάνω ειδικούς
βοηθητικούς πίνακες, µεταφέρεται στον αρχικό βαθµολογικό πίνακα,
για την - κατά σειρά - κατάληψη των θέσεων των οµάδων που είχαν
ισοβαθµήσει.
8. Αν και µετά από τις παραπάνω διαδικασίες προκύψει νέα ισοβάθµηση
οµάδων, η σειρά κατάταξή τους γίνεται ως εξής:
α) Εφ’ όσον ισοβαθµούν δύο (2) οµάδες, διεξάγεται απλός αγώνας
κατάταξης που διαρκεί 90΄ λεπτά, σε ουδέτερο γήπεδο και σε
περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος ακολουθείται η διαδικασία της
παρ. 9 του παρόντος άρθρου.
β) Εφ’ όσον ισοβαθµούν τρεις (3) ή περισσότερες οµάδες, τότε η σειρά
κατάταξής τους καθορίζεται µετά από τη διεξαγωγή απλών αγώνων
κατάταξης σε ουδέτερα γήπεδα, µε διάρκεια κάθε αγώνα 90΄ (χωρίς
παράταση).
Στην περίπτωση κατά την οποία και µετά τους παραπάνω αγώνες
κατάταξης ισοβαθµήσουν δύο (2) ή περισσότερες οµάδες, η σειρά
κατάταξής τους καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία των παρ. 5,
6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου.
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Στην περίπτωση που και πάλι προκύψει ισοβαθµία, η σειρά
κατάταξης των οµάδων που ισοβάθµησαν καθορίζεται µε δηµόσια
κλήρωση από τη ∆ιοργανώτρια Αρχή.
9. Στην περίπτωση κατά την οποία αυτός ο αγώνας κατάταξης τελειώσει
ισόπαλος, δίνεται στη συνέχεια παράταση µισής ώρας σε δύο ηµίχρονα
από 15΄ το καθένα, αν δε και µετά την παράταση το αποτέλεσµα είναι
ισόπαλο, τότε η νικήτρια οµάδα ανακηρύσσεται µετά από εκτέλεση
επανορθωτικών λακτισµάτων (πέναλτυ) µε την εξής διαδικασία:
α) Ο διαιτητής κάνει την επιλογή του τέρµατος προς το οποίο θα
κτυπηθούν τα πέναλτυ.
β) Ο διαιτητής κάνει κλήρωση για να αναδειχθεί η οµάδα η οποία θα
κτυπήσει το πρώτο πέναλτυ.
γ) Καθεµιά από τις δύο οµάδες θα εκτελέσει σε βάρος της αντίπαλης
οµάδας

πέντε

(5) πέναλτυ,

αφού

τηρήσει

τις

διατάξεις

των

παραγράφων ε΄ και ζ΄ που ακολουθούν.
δ) Τα πέναλτυ θα εκτελούνται ανά ένα για κάθε οµάδα.
ε) Η εκτέλεση των πέναλτυ θα σταµατήσει αν, πριν εκτελεσθούν και τα
πέντε (5) πέναλτυ από κάθε οµάδα υπάρχει τόση διαφορά µεταξύ
των οµάδων αυτών ώστε εκείνη που έχει πετύχει (κτυπώντας
πέναλτυ) τα λιγότερα τέρµατα να µην µπορεί να καλύψει τη διαφορά
έστω και αν ακόµη εκτελέσει τα υπολοιπόµενα για τη συµπλήρωση
του αριθµού πέντε (5) πέναλτυ.
ζ) Αν µετά την εκτέλεση των πέντε (5) πέναλτυ από κάθε οµάδα ο
αριθµός των τερµάτων παραµένει ο ίδιος ή δεν σηµειώθηκαν
τέρµατα και από τις δύο οµάδες, τότε η εκτέλεση των πέναλτυ θα
συνεχιστεί µε την ίδια σειρά ως εξής:
Καθεµιά οµάδα θα κτυπά από ένα πέναλτυ και αν από το κτύπηµα
του πέναλτυ αναδειχτεί νικήτρια, ο αγώνας τελειώνει, αλλιώς
επαναλαµβάνεται από ένα πέναλτυ από κάθε οµάδα, κατά την
παραπάνω διαδικασία, µέχρι να αποδειχθεί νικήτρια.
10. Η

οµάδα

η

οποία

σηµειώνει

ανακηρύσσεται νικήτρια.
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το

µεγαλύτερο

αριθµό

τερµάτων

11. ∆ικαίωµα να κτυπήσουν πέναλτυ έχουν µόνο οι εξής παίκτες:
α) Όλοι όσοι βρίσκονται µέσα στον αγωνιστικό χώρο στη λήξη του
αγώνα, δηλαδή στο δεύτερο ηµίχρονο της παράτασης. Στην
περίπτωση όµως που µία οµάδα τελειώνει τον αγώνα µε µεγαλύτερο
αριθµό παικτών από την αντίπαλη οµάδα, πρέπει να µειώσει τον
αριθµό τους, ώστε να εξισωθούν µε τον αριθµό των αντιπάλων τους
και να ενηµερώσουν τον διαιτητή για το όνοµα και τον αριθµό
φανέλας του κάθε παίκτη τους που αποκλείεται. Αυτή την ευθύνη
έχει ο αρχηγός της οµάδος. Πριν από την έναρξη των λακτισµάτων
από το σηµείο του πέναλτυ, ο διαιτητής θα βεβαιώνεται ότι µόνο
ένας ίδιος αριθµός παικτών από κάθε οµάδα παραµένει µέσα στον
κύκλο της σέντρας που θα εκτελέσουν τα λακτίσµατα».
β) Επίσης ο ποδοσφαιριστής (ή οι ποδοσφαιριστές) ο οποίος είχε
εγκαταλείψει προσωρινά τον αγωνιστικό χώρο µε την άδεια ή χωρίς
την άδεια του διαιτητή και ο οποίος δεν βρίσκεται µέσα στον
αγωνιστικό χώρο µε την πιο πάνω λήξη του αγώνα.
γ) Κατά το κτύπηµα των πέναλτυ δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση
ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστών, εκτός αν κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης αυτών των πέναλτυ τραυµατισθεί ο τερµατοφύλακας,
οπότε επιτρέπεται να αντικατασταθεί αυτός µε έναν ποδοσφαιριστή
από τους αναπληρωµατικούς της οµάδας του, ο οποίος έχει το
δικαίωµα να λάβει µέρος στη διαδικασία εκτέλεσης των πέναλτυ.
Η αντικατάσταση όµως αυτή του τερµατοφύλακα επιτρέπεται αν η
οµάδα µέχρι και την λήξη της παράτασης, δεν έχει προβεί σε
αντικατάσταση τριών ποδοσφαιριστών της, όπως επιτρέπουν οι
ισχύουσες διατάξεις.
δ) Η

εκτέλεση

των

πέναλτυ

θα

γίνεται

από

ένα

διαφορετικό

ποδοσφαιριστή κάθε φορά, σε καµιά δε περίπτωση δεν µπορεί ο
ίδιος ποδοσφαιριστής µιας οµάδας να εκτελέσει περισσότερα από
ένα πέναλτυ πριν οι υπόλοιποι συµπαίκτες του που έχουν επιλεγεί
για την εκτέλεση των πέναλτυ κτυπήσουν από ένα πέναλτυ,
περιλαµβανοµένου σ’ αυτούς και του τερµατοφύλακα της οµάδας
του (ή του αναγραφόµενου στο Φ.Α. αναπληρωµατικού), ο οποίος θα
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είχε αντικατασταθεί σύµφωνα µε τη διάταξη του εδ. γ΄ αυτής της
παραγράφου.
ε) Σύµφωνα

µε

τη

διάταξη

ποδοσφαιριστής

µπορεί

να

τερµατοφύλακα

οποιαδήποτε

αυτής

της

παραγράφου,

αλλάξει

την

θέση

στιγµή

κατά

τη

του

κάθε

µε

διάρκεια

τον
που

εκτελούνται τα πέναλτυ.
12. Εάν µολαταύτα δεν είναι δυνατή η επανάληψη των κτυπηµάτων
πέναλτυ, επειδή εν τω µεταξύ επήλθε σκοτάδι, τότε νικήτρια οµάδα θα
αναδειχθεί µετά από κλήρωση την οποία θα κάνει ο διαιτητής µέσα στον
αγωνιστικό χώρο, το αποτέλεσµα δε αυτής της κλήρωσης σηµειώνει
υποχρεωτικά ο διαιτητής στο Φ.Α.
Στην περίπτωση κατά την οποία το γήπεδο στο οποίο διεξάγεται ο
αγώνας έχει ηλεκτροφωτισµό, η εκτέλεση των πέναλτυ, θα συνεχισθεί µε
το φως των προβολέων µέχρι να αναδειχθεί η νικήτρια οµάδα.
13. Η εκτέλεση των πέναλτυ δεν αποτελεί συνέχεια του αγώνα, αλλά
διαδικαστικό τρόπο για την ανάδειξη του νικητή.
14. Στην περίπτωση κατά την οποία το πρωτάθληµα µιας κατηγορίας
διεξάγεται σε δύο οµίλους και για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η
ενιαία κατάταξη των οµάδων, οι οποίες µετέχουν σ’ αυτούς τους
οµίλους, στην τελική σειρά βαθµολογίας του πρωταθλήµατος τους, τότε
θα τελεσθεί αγώνας κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο µε διάρκεια 90΄.
Σε περίπτωση που το πρωτάθληµα µιας Ένωσης διεξάγεται σε δύο
οµίλους που εδρεύουν σε διαφορετικά νησιά παρέχεται η δυνητική
ευχέρεια στην Ένωση να τελεί, για την ανάδειξη του πρωταθλητή,
διπλούς αγώνες κατάταξης δηλαδή από έναν αγώνα στην έδρα κάθε
οµάδας.
Στην περίπτωση κατά την οποία αυτός ο αγώνας κατάταξης λήξει
ισόπαλος, θα δοθεί παράταση µισής ώρας σε δύο ηµίχρονα από 15΄ το
καθένα.
Αν το αποτέλεσµα του αγώνα και µετά την παράταση παραµείνει
ισόπαλο, τότε ο νικητής θα ανακηρυχθεί µετά από εκτέλεση πέναλτυ
κατά τη διαδικασία που ορίζει η παρ. 9 του άρθρου τούτου.
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15. α) Στην περίπτωση κατά την οποία το οικείο πρωτάθληµα διεξάγεται σε
τρεις ή περισσότερους οµίλους και για τον λόγο αυτό δεν είναι
δυνατή η ενιαία κατάταξη των οµάδων των οµίλων αυτών στην τελική
σειρά βαθµολογίας του πρωταθλήµατός τους, τότε θα διεξαχθούν
απλοί αγώνες κατάταξης σε ουδέτερα γήπεδα διάρκειας 90΄ (χωρίς
παράταση).
β) Στην περίπτωση κατά την οποία και µετά τους παραπάνω αγώνες
κατάταξης υπάρχει ισοβάθµηση οµάδων, τότε η σειρά κατάταξης
τους καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία των παρ. 5, 6, 7 και 8
του παρόντος άρθρου.
γ) Στην περίπτωση που και πάλι προκύψει ισοβαθµία, η σειρά
κατάταξης των οµάδων που εκ νέου ισοβάθµησαν καθορίζεται µε
δηµόσια κλήρωση από τη ∆ιοργανώτρια Αρχή.
16. α) Στην περίπτωση κατά την οποία θα υπάρχει ισοβαθµία ανάµεσα σε
οµάδες στις υπόλοιπες ενδιάµεσες θέσεις του πίνακα βαθµολογίας η
κατάληψη των οποίων δεν δίνει δικαίωµα συµµετοχής σε διεθνείς
διοργανώσεις ή δεν δηµιουργεί κίνδυνο να υποβιβασθούν οµάδες σε
κατώτερη κατηγορία ή δεν αφήνει το ενδεχόµενο να προβιβασθούν
οµάδες µε βάση την προκήρυξη σε ανώτερη κατηγορία, τότε η
κατάταξη γι’ αυτές τις θέσεις θα γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία
των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού και εφ’ όσον ξαναπροκύψει
ισοβαθµία, µε δηµόσια κλήρωση από τη διοργανώτρια.
β) Οι οµάδες που έχουν την ίδια σειρά σε διαφορετικούς οµίλους
εντάσσονται στην τελική κατάταξη της κατηγορίας τους, ύστερα από
κλήρωση και σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από αυτό το άρθρο
διαδικασία, εκτός από τις οµάδες που προβιβάζονται, υποβιβάζονται
ή διεκδικούν θέση σε διεθνείς διοργανώσεις.
17. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες οµάδες οι οποίες υποχρεούνται
σε αγώνες κατάταξης αρνούνται αδικαιολόγητα κατά την κρίση της
διοργανώτριας, να πάρουν µέρος σ’ αυτόν τον αγώνα, υποβιβάζονται
στην αµέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαµβάνουν την τελευταία
θέση στον οριστικό οικείο βαθµολογικό πίνακα της διανυόµενης
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αγωνιστικής περιόδου.
18. Είναι δυνατόν οι οικείες επαγγελµατικές ενώσεις µε την προκήρυξή τους
να εφαρµόζουν διαφορετικό σύστηµα αγώνων (PLAY OFFS) για τον
προβιβασµό, υποβιβασµό και κατάληψη των ενδιάµεσων θέσεων των
οµάδων τους υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το σύστηµα αυτό θα
περιγράφεται µε κάθε λεπτοµέρεια στην οικεία προκήρυξη. Στους
αγώνες αυτούς τα εκτός έδρας τέρµατα λογίζονται διπλά, εφ’ όσον κατά
την τελική κατάταξη υπάρχει ισοβαθµία σε βαθµούς και τέρµατα.
Άρθρο 21
Μη τέλεση ή διακοπή αγώνα
1. α) Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται, εξ αιτίας των καιρικών
συνθηκών, διεξάγεται υποχρεωτικά την επόµενη ηµέρα, στο ίδιο
γήπεδο και την ίδια ώρα, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Εάν αγώνας ή
αγώνες έχουν ορισθεί να διεξαχθούν πρωινή ώρα Κυριακής και λόγω
καιρικών συνθηκών αναβληθούν ή διακοπούν, διεξάγονται την
επόµενη ηµέρα στο αυτό γήπεδο απογευµατινή ώρα και ειδικότερα
τη συνήθη ώρα διεξαγωγής των υπολοίπων αγώνων του οικείου
πρωταθλήµατος της αυτής αγωνιστικής ηµέρας.
Αν ο διαιτητής δεν προσέλθει την επόµενη ηµέρα, παραπέµπεται για
τον πειθαρχικό του έλεγχο, κατά τις κείµενες διατάξεις. Στην
περίπτωση που αναβληθεί ή διακοπεί και την επόµενη ηµέρα για
τον ίδιο λόγο που προαναφέρεται, διεξάγεται υποχρεωτικά µέσα σε
χρονικό διάστηµα 15 ηµερών από την πρώτη αναβολή ή διακοπή
του, ύστερα από σχετική απόφαση της διοργανώτριας.
β) Τα παραπάνω ισχύουν µόνο για τους αγώνες πρωταθλήµατος Α΄, Β΄
και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών, καθώς επίσης και του Κυπέλλου
Ελλάδος επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών και του αγώνα Κυπέλλου
πρωταθλητών (SUPER CUP) µεταξύ πρωταθλητού Α΄ Εθνικής και
κυπελλούχου Ελλάδος.
γ) Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις αγώνων Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών
κατηγοριών και Κυπέλλου Ελλάδος επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών
και Κυπέλλου πρωταθλητών (SUPER CUP) µεταξύ πρωταθλητού Α’
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Εθνικής και κυπελλούχου Ελλάδος οι µετακινούµενες οµάδες είναι
υποχρεωµένες να παραµείνουν στον τόπο της διεξαγωγής του αγώνα.
Αν µετακινηθούν και δεν εµφανιστούν την επόµενη ηµέρα στον
αγώνα,

θεωρείται

ότι

δεν

προσήλθαν

και

υφίστανται

τις

προβλεπόµενες από τον παρόντα Κανονισµό κυρώσεις.
2. α) Αγώνας που δεν τελέσθηκε, χωρίς να ευθύνονται και οι δύο
διαγωνιζόµενες οµάδες, επανορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε χρονικό
διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοση αποφάσεως.
β) Το Φ.Α. που συντάχθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άκυρο και
τυχόν υπάρχουσες ποινές δεν εκτίονται.
γ) Αντίθετα, το παραπάνω Φ.Α. είναι ισχυρό για τα πραγµατικά
περιστατικά και τις παραβάσεις που τιµωρούνται µε τις διατάξεις
του παρόντος Κανονισµού.
δ) Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζόµενων
οµάδων

επανορίζεται

αυτοδίκαια

για

τα

επαγγελµατικά

πρωταθλήµατα και συνεχίζεται για το υπολειπόµενο της διακοπής
χρονικό διάστηµα µε τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη
διακοπή (π.χ. αριθµός τερµάτων, αριθµός ποδοσφαιριστών), την
επόµενη ηµέρα στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα που αρχικά είχε
ορισθεί.
3. Αγώνας που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε µε υπαιτιότητα της µιας ή
και των δύο οµάδων, προσµετράται για την έκτιση ποινών µόνον της
ανυπαίτιας οµάδας και βαθµολογείται ως εξής:
α) Με αφαίρεση τριών (3) βαθµών καθώς επίσης και την αφαίρεση ενός
(1) βαθµού από το επόµενο πρωτάθληµα από την υπαίτια οµάδα, αν
ο αγώνας δεν αρχίσει. Οι λόγοι για τους οποίους µια οµάδα
θεωρείται υπαίτια για την µαταίωση αγώνα ενδεικτικά είναι:
αα) Παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο µετά την καθορισµένη, από τη
διοργανώτρια ώρα έναρξης του αγώνα. Οι οµάδες υποχρεούνται να
είναι στη διάθεση του διαιτητή - έτοιµες για τη διεξαγωγή του αγώνα
- πέντε (5) λεπτά πριν από την έναρξή του.
Εκτός του παραπάνω, λόγοι καθυστέρησης έναρξης αγώνα για τους
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οποίους θεωρείται υπαίτια οµάδα είναι η µη έγκαιρη προσκόµιση
των δελτίων ατοµικών στοιχείων και µεταβολών ποδοσφαιριστή της
κατάστασης

υγείας

διαγωνιζοµένων

ποδοσφαιριστών

και

της

ταυτότητας προπονητή (ή προπονητών) που πρέπει να παραδοθούν
στο διαιτητή µισή ώρα, τουλάχιστον, πριν από την έναρξη αγώνα,
καθώς και οποιοσδήποτε άλλος λόγος, εκτός αυτών που συνιστούν
ανωτέρα βία.
ββ) Μη εκπλήρωση της υποχρέωσης που επιβάλλει να υπάρχουν στη
διάθεση του διαιτητή µπάλες κανονικές και σε καλή κατάσταση,
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισµού.
γγ) Παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο µε λιγότερους από εννέα (9)
ποδοσφαιριστές, που πρέπει να ευρίσκονται µέσα στον αγωνιστικό
χώρο τη στιγµή του εναρκτήριου λακτίσµατος.
δδ) Μη τήρηση της υποχρέωσης για την έκδοση της άδειας τέλεσης του
αγώνα από τη γηπεδούχο οµάδα.
εε) Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιτάσσουν για την οµάδα
που είναι γηπεδούχος οι διατάξεις του άρθρου 9.
στστ) Μη τήρηση από τη γηπεδούχο οµάδα της υποχρέωσης που
προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 3β.
β) Με αφαίρεση τριών (3) βαθµών από την υπαίτια οµάδα (ή οµάδες),
αν ο αγώνας διακοπεί πριν από την κανονική λήξη του.
γ) Με αφαίρεση δέκα (10) βαθµών από την οµάδα (ή οµάδες) που θα
αποχωρήσει από τον αγώνα µετά την έναρξή του. Σε αυτή την
περίπτωση η υπαίτια οµάδα δεν δικαιούται µερίδιο από τις
εισπράξεις του αγώνα, το οποίο περιέρχεται στη διοργανώτρια.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η υπαίτια
οµάδα θεωρείται ότι ηττήθηκε µε τέρµατα 0-3, εκτός αν το αποτέλεσµα
ευνοεί την ανυπαίτια οµάδα, οπότε υπολογίζεται το αποτέλεσµα που
πραγµατικά σηµειώθηκε, µέχρι τη διακοπή ή την αποχώρηση.
5. α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 23, το Φ.Α.
υπολογίζεται για την έκτιση των ποινών που έχουν επιβληθεί από τα
αρµόδια αθλητικά όργανα µόνον για την ανυπαίτια οµάδα.

44

β) Επίσης για την έκτιση των ποινών των παραπάνω παραγράφων
υπολογίζεται και η ηµέρα της µαταίωσης αγώνα λόγω παραίτησης
οµάδας µόνον για την αντίπαλη της παραιτούµενης οµάδας.
6. Σε περίπτωση που θα αποκλεισθεί µια οµάδα από τους υπόλοιπους
αγώνες του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει, παραµένουν ισχυρά
τα αποτελέσµατα που σηµειώθηκαν στους αγώνες που έδωσε µέχρι να
αποκλεισθεί,

οι

δε

υπόλοιποι

αγώνες

της

µέχρι

τη

λήξη

του

πρωταθλήµατος κατακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων οµάδων µε
τέρµατα 3-0. Τυχόν υπάρχουσες ποινές εκτίονται µόνον για τις
αντίπαλες της αποκλεισθείσας οµάδας.
7. Στην περίπτωση που θα αποκλειστεί οµάδα λόγω δωροδοκίας, ο
αποκλεισµός

υπολογίζεται

από

και

για

τον

αγώνα

στον

οποίο

διαπράχθηκε το αδίκηµα.
8. Αν µετά την λήξη του πρωταθλήµατος µια οµάδα παρουσιάζει αρνητική
βαθµολογία, αρχίζει τους αγώνες της για το επόµενο πρωτάθληµα που
θα δηλώσει συµµετοχή και έχει το δικαίωµα να συµµετάσχει µε
ισάριθµο παθητικό βαθµών. Επίσης, σε περίπτωση που οφείλονται
χρηµατικές ποινές για οποιαδήποτε αιτία, προϋπόθεση συµµετοχής στο
πρωτάθληµα είναι η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση των χρηµατικών
αυτών ποινών. Ποινές που δεν αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό και
δεν επιβάλλονται από τα µε τον παρόντα κανονισµό και το Καταστατικό
της Ε.Π.Ο. θεσµοθετηµένα όργανα, δεν αναγνωρίζονται και δεν ισχύουν
για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
9. α) ∆εν είναι δυνατή η συνέχιση ενός αγώνα σε οποιαδήποτε περίπτωση
και για οποιοδήποτε λόγο αν η µια ή και οι δύο οµάδες
παραµείνουν στον αγωνιστικό χώρο µε λιγότερους από επτά (7)
ποδοσφαιριστές.
β) Αν συντρέξει τέτοια περίπτωση, ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να
διακόψει τον αγώνα ο οποίος και κατακυρώνεται υπέρ της οµάδας
που δεν έχει ευθύνη για τη διακοπή µε τέρµατα 3-0, εκτός αν την
ευνοεί το αποτέλεσµα του αγώνα τη στιγµή της διακοπής του. Σ’
αυτή τη περίπτωση έχει εφαρµογή η διάταξη της παρ. 3 περ. β΄ του

45

παρόντος άρθρου.
γ) Σε περίπτωση που και οι δύο οµάδες µείνουν µε λιγότερους από
επτά (7) ποδοσφαιριστές, ο διαιτητής υποχρεούται να διακόψει τον
αγώνα. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται και οι δύο οµάδες
υπεύθυνες της διακοπής, µηδενίζονται και έχει εφαρµογή η διάταξη
της παρ. 3 περ. β΄ του παρόντος άρθρου.
10. Σε κάθε περίπτωση που δεν τελείται ή διακόπτεται αγώνας - για
οποιονδήποτε λόγο - για το κύρος αυτού και τις επιβαλλόµενες ποινές
αποφαίνεται το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο.
Άρθρο 22
Πρόγραµµα αγώνων
1. Η πρόσκληση οµάδας για να συµµετάσχει στους αγώνες πρωταθλήµατος
στους οποίους έχει υποχρέωση γίνεται µε την κοινοποίηση πέντε (5)
ηµέρες

για

τα

επαγγελµατικά

πρωταθλήµατα,

πριν

την

ηµέρα

διεξαγωγής τους, του προγράµµατος των συναντήσεων που καταρτίζεται
ύστερα από δηµόσια κλήρωση.
Οι οµάδες δεν έχουν το δικαίωµα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα µε
κοινή συµφωνία τους.
2. Κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος, διεξάγεται µέσα σε 15
ηµέρες από την τελεσίδικη απόφαση, στο ίδιο γήπεδο που αρχικά είχε
ορισθεί, εκτός εάν έχει επιβληθεί η ποινή στέρησης του δικαιώµατος να
αγωνίζονται στην έδρα τους, οπότε ο αγώνας ορίζεται σε ουδέτερο
γήπεδο.
Σε αυτή τη περίπτωση, πρέπει να ειδοποιούνται οι οµάδες τρεις (3)
πλήρεις ηµέρες -τουλάχιστον- πριν από την ηµέρα διεξαγωγής του
αγώνα.
3. α) Σε οποιαδήποτε περίπτωση, µια οµάδα δεν µπορεί να υποχρεωθεί
να αγωνισθεί σε δεύτερο αγώνα πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου
Ελλάδος, πριν παρέλθουν 48 ώρες από την λήξη του πρώτου αγώνα.
β) Η αναβολή χορηγείται υποχρεωτικά από τη διοργανώτρια, ύστερα
από αίτηση της ενδιαφερόµενης οµάδας που πρέπει να υποβάλλεται
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µέχρι τις 12π.µ. της προηγούµενης ηµέρας του αγώνα, διαφορετικά
ο αγώνας διεξάγεται και είναι έγκυρος.
4. Είναι υποχρεωτική για τη διοργανώτρια ύστερα από έγγραφο αίτηµα η
αναβολή του αγώνα πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου που ζητείται από
οµάδα:
α) η

οποία

µετέχει

σε

ηµιτελική

ή τελική

φάση

Ευρωπαϊκής

ποδοσφαιρικής διοργάνωσης,
β) της οποίας τουλάχιστον τρεις (3) ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη
δύναµή της συµµετέχουν στην Εθνική οµάδα της Ελλάδος.
5. Ο αγώνας που αναβάλλεται κατά τα ανωτέρω τελείται µέσα σε διάστηµα
που δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερο από 25 ηµέρες σε σχέση µε
την ηµεροµηνία που αναβλήθηκε η τέλεσή του.
Άρθρο 23
Υποβολή ενστάσεων
1. Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται µόνο από τις διαγωνιζόµενες
οµάδες στους µεταξύ τους αγώνες, για τους παρακάτω αποκλειστικά
λόγους:
α) Για αντικανονικότητα του γηπέδου (µη τήρηση των διατάξεων του
άρθρου 9 του παρόντος Κανονισµού).
β) Για παράβαση διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος Κανονισµού,
σχετικά µε τον ορισµό διαιτητών ή βοηθών διαιτητών ή την
αντικατάσταση των ορισθέντων.
γ) Για αντικανονική διακοπή αγώνα, που οφείλεται σε αναιτιολόγητη
και αντίθετη µε τον παρόντα Κανονισµό απόφαση του διαιτητή.
δ) Για εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή διατάξεων αυτού του
Κανονισµού από το διαιτητή που σχετίζονται µε τη συµπλήρωση των
οµάδων, µετά την έναρξη του αγώνα.
ε) Για αντικανονική συµµετοχή ποδοσφαιριστή που, υποχρεωτικά,
πρέπει

να

κατονοµάζεται.

Στην

περίπτωση

αυτή

πρέπει

να

αναφέρονται οι συγκεκριµένοι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η
ένσταση.
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Η

ένσταση

αυτή

ποδοσφαιριστή

µπορεί

-τακτικού

να

στρέφεται

κατά

ή

αναπληρωµατικού-

οποιουδήποτε
ο

οποίος

αγωνίστηκε, από τους αναγραφόµενους στο Φ.Α.
στ) Για πλαστοπροσωπεία ποδοσφαιριστή, που πρέπει υποχρεωτικά να
κατονοµάζεται. Η ένσταση αυτή µπορεί να στρέφεται κατά ενός,
περισσοτέρων ή και όλων των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν,
που θα πρέπει να κατονοµάζονται.
ζ) Για παράλειψη παρουσίας ιατρού για την διεξαγωγή του αγώνα.
η) Κατά του κύρους του αγώνος ο οποίος ετελέσθη µη νοµίµως και
κατά

παράβασιν

διατάξεως

του

Κ.Α.Π.

ή

της

εγκριθείσης

προκήρυξης.
2. α) Οι ενστάσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και στ΄ της προηγούµενης
παραγράφου αυτού του άρθρου, καταχωρούνται στην οικεία στήλη
στο Φ.Α. από τους αρχηγούς των οµάδων που ενίστανται, πριν από
την έναρξη του αγώνα, µε εξαίρεση την ένσταση πλαστοπροσωπείας
ποδοσφαιριστή, η οποία υποβάλλεται µέχρι την υπογραφή του Φ.Α.
και µε την προϋπόθεση ότι ο διαιτητής θα έχει ειδοποιηθεί σχετικά µέσα στον αγωνιστικό χώρο- από τον αρχηγό της ενιστάµενης
οµάδας µέχρι τη λήξη της διάρκειας του αγώνα και της τυχόν
παράτασής του. Στην περίπτωση αυτή, ο διαιτητής, έχει την
υποχρέωση

να

δώσει

εντολή

στον

ποδοσφαιριστή

(ή

στους

ποδοσφαιριστές) κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση, να µη φύγει
από το γήπεδο, µέχρις ότου συγκεντρώσει και καταχωρήσει στο Φ.Α.
τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν το αρµόδιο όργανο στην
εκδίκαση

της

ένστασης

(στοιχεία

ταυτότητας,

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά, χρώµα µαλλιών και µατιών, άλλα εµφανή σηµεία,
δείγµα υπογραφής κ.λπ).
Επίσης ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να κρατήσει την κατάσταση
υγείας και τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των αγωνιζοµένων
ποδοσφαιριστών κατά των οποίων στρέφεται η ένσταση και να τα
παραδώσει στη διοργανώτρια µαζί µε το Φ.Α.
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β) Τα

προαναφερόµενα

ισχύουν

και

για

την

περίπτωση

αντικατάστασης, αποχώρησης ή αποβολής ποδοσφαιριστή, εφ’ όσον
η ένσταση πλαστοπροσωπίας που στρέφεται εναντίον του έγινε πριν
ή κατά την αντικατάσταση, αποχώρηση ή αποβολή του.
γ) Η άρνηση του ποδοσφαιριστή να συµµορφωθεί στην παραπάνω
εντολή του διαιτητή -την οποία ο τελευταίος υποχρεούται να
σηµειώσει στις παρατηρήσεις του στο Φ.Α.- θεωρείται ως οµολογία
του ιδίου και της οµάδας του για τη διάπραξη του παραπτώµατος.
δ) Οι ενστάσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και στ΄ της προηγούµενης
παραγράφου αυτού του άρθρου, υποβάλλονται προς αποφυγή
καθυστερήσεων, ως προς το χρόνο έναρξης και λήξης του αγώνα, στο
διαιτητή µε σηµείωµα, που περιγράφει το είδος και τους λόγους της
ένστασης, µε υπογραφή του αρχηγού της ενιστάµενης οµάδας.
Το σηµείωµα αυτό υποβάλλεται εις διπλούν, υπογράφεται από τον
αρχηγό της αντίπαλης οµάδας, αντίγραφο δε αυτού παραλαµβάνει
το αντίπαλο σωµατείο. Ο διαιτητής κατά την κρίση του εφ’ όσον δεν
καθυστερεί η έναρξη του αγώνα κατά τον προβλεπόµενο χρόνο
επιτρέπει

την

καταχώρησή

της

στο

Φ.Α.

διαφορετικά

είναι

υποχρεωµένος να προβεί στην καταχώρηση κατά τη διάρκεια του
ηµιχρόνου ή και µετά το τέλος του αγώνα.
3. Για τις ενστάσεις που υποχρεωτικά καταχωρούνται στο Φ.Α. κατατίθεται
από την ενιστάµενη οµάδα επί ποινής απαραδέκτου -µέσα σε δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες από τη διεξαγωγή του αγώνα- το ανάλογο χρηµατικό
παράβολο. Σε περίπτωση µη κατάθεσής του και µόνο για τις
περιπτώσεις α΄ και στ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κατατίθεται
από τη διοργανώτρια η οποία µε µέριµνά της, το εισπράττει από την
υπόχρεη οµάδα.
4. Στις περιπτώσεις που οι ενστάσεις καταχωρούνται στο Φ.Α., ο διαιτητής
έχει την υποχρέωση να γράψει τις σχετικές µε το αντικείµενο της
ένστασης παρατηρήσεις του στο Φ.Α., αµέσως µετά τη λήξη του αγώνα
και πριν από την υπογραφή του Φ.Α.
Παράβαση των διαιτητών για την υποχρέωση της παρούσης και της
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παραγράφου 2δ του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την παραποµπή του
στην Κ.Ε.∆. µε υποχρεωτική ποινή αποκλεισµού τουλάχιστον ενός (1)
µηνός.
5. α) Οι ενστάσεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 1 αυτού
του

άρθρου,

υποβάλλονται

στη

διοργανώτρια,

µε

συστηµένη

επιστολή ή µε αποδεικτικό επίδοσης, µέσα σε δύο (2) εργάσιµες
ηµέρες από την ηµέρα που έγινε ο αγώνας, η οποία δεν
υπολογίζεται. Ειδικά για το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο κατατίθενται
στο πρωτόκολλο της οικείας επαγγελµατικής ένωσης υποχρεωτικά.
Όλες οι παραπάνω ενστάσεις που αποστέλλονται στη διοργανώτρια
µε συστηµένη επιστολή, διαβιβάζονται υποχρεωτικά επί ποινής
απαραδέκτου και µέσω FAX εντός της παραπάνω προθεσµίας.
β) Κατ’ εξαίρεση, είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο Φ.Α. της
ένστασης αντικανονικής συµµετοχής που αφορά ποδοσφαιριστή που
αγωνίστηκε ως αναπληρωµατικός χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φ.Α.
πριν

από

την

έναρξη

του

αγώνα

και

ποδοσφαιριστή

που

ξανασυµµετείχε σε αγώνα ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί από
αυτόν.
γ) Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από το ανάλογο τέλος
λειτουργίας

επιτροπής

και

χρηµατικό

παράβολο,

επί

ποινή

απαραδέκτου.
6. α) Στις περιπτώσεις που δεν καταχωρούνται οι ενστάσεις στο Φ.Α.,
δηλαδή σε αυτές που αφορούν οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄,
ε΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο διαιτητής έχει την
υποχρέωση να αναφέρει –εφ’ όσον προσκληθεί για το σκοπό αυτό
από τη διοργανώτρια του αγώνα- τις παρατηρήσεις του µε έκθεσή
του, µέσα σε 48 ώρες από την πρόσκλησή του. Αν ο διαιτητής δεν
υποβάλλει τη σχετική έκθεση, µέσα στην παραπάνω προθεσµία,
τιµωρείται από το αρµόδιο όργανο µε αποκλεισµό από έξι (6) µήνες
µέχρι ένα (1) χρόνο.
β) Καθεµιά από τις παραπάνω ενστάσεις πρέπει να υποβάλλεται µε
χωριστό υπόµνηµα στο οποίο να αναφέρονται συγκεκριµένα οι λόγοι
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υποβολής της - και µέσα στις προθεσµίες που προβλέπεται διαφορετικά απορρίπτεται η ένσταση, κρινόµενη απαράδεκτη.
γ) Τα ποσά αυτά καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της διοργανώτριας
στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου.
7. Η συζήτηση των ενστάσεων του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική,
τυχόν δε παραίτηση της ενιστάµενης οµάδας είναι ανίσχυρη και δεν
λαµβάνεται υπόψη.
8. Καταγγελία επιτρέπεται να διατυπωθεί αποκλειστικά για αντικανονική
συµµετοχή ποδοσφαιριστή σε αγώνα µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
τριών (3) ηµερών από την τέλεσή του από τρίτο σωµατείο µε την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι τούτο έχει άµεσο έννοµο συµφέρον κατά το
χρόνο άσκησης της καταγγελίας, το οποίο περιοριστικά προσδιορίζεται
στη διαµόρφωση του βαθµολογικού πίνακα του πρωταθλήµατος που
µετέχει και έχει σχέση µε το συγκεκριµένο σωµατείο κατά του οποίου
στρέφεται η καταγγελία. Οι παραπάνω καταγγελίες που αποστέλλονται
στη διοργανώτρια µε συστηµένη επιστολή µε ποινή απαραδέκτου της
συζήτησης

διαβιβάζονται

υποχρεωτικά

και

µέσω

FAX

τόσον

η

καταγγελία όσον και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεποµένου για
την αντίστοιχη ένσταση παραβόλου εντός της παραπάνω προθεσµίας.
Κατά την άσκηση της καταγγελίας και ταυτόχρονα µε την υποβολή της
στη διοργανώτρια πρέπει ο καταγγέλων να καταθέσει το προβλεπόµενο
για την αντίστοιχη ένσταση παράβολο µε ποινή απαραδέκτου της
συζήτησης εφ’ όσον δεν κατατεθεί παράβολο ή κατατεθεί ελλιπές ή
εκπρόθεσµο.
9. Οι

διαγωνιζόµενες

οµάδες

σε

µεταξύ

τους

αγώνα

δύνανται

να

υποβάλλουν αποκλειστικά και µόνο ένσταση µέσα στις προβλεπόµενες
από το άρθρο αυτό προθεσµίες.
10. Μετά την πάροδο της προθεσµίας της παρ. 9 του παρόντος άρθρου το
αρµόδιο όργανο της διοργανώτριας δεν έχει το δικαίωµα να επιληφθεί
έστω και αυτεπάγγελτα καταγγελίας τρίτης οµάδας για το κύρος αγώνα
άλλων οµάδων του αυτού πρωταθλήµατος.
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11. Σε περίπτωση που γίνεται δεκτή ένσταση ή καταγγελία για οποιοδήποτε
λόγο αντικανονικής συµµετοχής ποδοσφαιριστή για παράβαση του
παρόντος Κανονισµού, η υπαίτια οµάδα που µετέχει ο ποδοσφαιριστής
αυτός, χάνει τον αγώνα µε τέρµατα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσµα ευνοεί
την αντίπαλη οµάδα και της αφαιρείται ένας (1) βαθµός.
12. Εφ’ όσον γίνεται δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας πέρα από την
απώλεια του αγώνα, ο οποίος κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης
οµάδας, µε τέρµατα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσµα ευνοεί την αντίπαλη
οµάδα, αφαιρούνται από την υπαίτια οµάδα πέντε (5) βαθµοί. Ξέχωρα
από τα παραπάνω, ο αναγραφόµενος στο Φ.Α.

εκπρόσωπος της

υπαίτιας οµάδας, που υποχρεωτικά πρέπει να είναι µέλος του ∆.Σ. της
οµάδας τιµωρείται µε ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς
χώρους για δύο (2) έτη που αρχίζουν από την εποµένη της διεξαγωγής
του αγώνα. Ο παραβάτης ποδοσφαιριστής εφ’ όσον διαπιστωθεί η
ταυτότητά του, µε αποκλεισµό δύο (2) ετών και σε περίπτωση
υποτροπής µε διαγραφή από τα µητρώα ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο.,
στον δε προπονητή επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης στους αγωνιστικούς
χώρους για τέσσερα τουλάχιστον έτη, εκτός αν αποδεδειγµένα έκαναν
σχετική καταγγελία στο διαιτητή που αναγράφηκε στο Φ.Α.
13. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση αντικανονικής διακοπής του
αγώνα, ο αγώνας επανορίζεται και συνεχίζεται.
14. Η οµάδα που, µέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο γίνεται υπότροπος
πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή, υποβιβάζεται στην αµέσως κατώτερη
κατηγορία και αν δεν υπάρχει, δεν δικαιούται συµµετοχής στο
πρωτάθληµα της αµέσως επόµενης περιόδου.

Άρθρο 24
Εκδίκαση ενστάσεων
1. Η εκδίκαση των ενστάσεων και καταγγελιών του άρθρου 23 του
παρόντος Κανονισµού γίνεται ως εξής:
α) Προκειµένου για αγώνες πρωταθληµάτων Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικών
κατηγοριών από το δικαιοδοτικό όργανο των επαγγελµατικών
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ενώσεων.
β) Προκειµένου για αγώνες που διοργανώτρια είναι η Ε.Π.Ο. από την
Πειθαρχική της Επιτροπή.
Οι αποφάσεις όλων των προαναφεροµένων οργάνων κρίνονται σε
δεύτερο και τελευταίο βαθµό από την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο.
2. Οι αποφάσεις για τις παραπάνω ενστάσεις, καταγγελίες και εφέσεις,
εκδίδονται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία επτά (7) ηµερών από την
υποβολή τους.
Οι αποφάσεις για τις ασκηθείσες εφέσεις απαγγέλονται εντός τριών (3)
ηµερών από την εκδίκασή τους.
Άρθρο 25
Έπαθλο Πρωταθλήµατος
1. Το έπαθλο κάθε πρωταθλήµατος -που δεν επιτρέπεται να είναι
χρηµατικό- πρέπει να ορίζεται από την προκήρυξή του, απονέµεται δε
από τη διοργανώτρια µετά την επικύρωση του οριστικού πίνακα της
βαθµολογίας, εκτός από το έπαθλο των Κυπέλλων Ελλάδος, που
απονέµεται αµέσως µετά τη λήξη των αντίστοιχων τελικών αγώνων.
2. Οι οµάδες που κατακτούν την πρώτη θέση στη διοργάνωση κάθε
πρωταθλήµατος

(πρωταθλήτριες)

έχουν

το

δικαίωµα

να

πάρουν

τουλάχιστον ένα (1) έπαθλο και µετάλλια για τους αθλητές τους.
3. Απαγορεύεται, εκτός από τη διοργανώτρια, η αθλοθέτηση επάθλων σε
αγώνες επίσηµων πρωταθληµάτων από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.

Άρθρο 26
Οικονοµική διαχείριση - Οργάνωση και Επιστασία Αγώνων
Πρωταθληµάτων
1. Η οικονοµική διαχείριση όλων των αγώνων, επίσηµων ή φιλικών, γίνεται
µε επιστασία της κάθε διοργανώτριας και ο τρόπος της διεξαγωγής της
ορίζεται µε την προκήρυξη του κάθε πρωταθλήµατος ή µε οικονοµική
εγκύκλιο.
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2. α) Τα εισιτήρια είναι έντυπα της διοργανώτριας και οι τιµές τους
ορίζονται πριν από την έναρξη κάθε πρωταθλήµατος.
β) Τα

διαρκή

εισιτήρια

που

εκδίδουν

οι

Π.Α.Ε.

σφραγίζονται

υποχρεωτικά από τη διοργανώτρια πριν από την έναρξη της
ποδοσφαιρικής περιόδου και αντιστοιχούν σε εισιτήρια για κάθε
συγκεκριµένο αγώνα µε τα οποία υποχρεωτικά ανταλλάσσονται.
γ) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η γηπεδούχος οµάδα δεν
σφραγίσει τα εισιτήρια του αγώνα από την αρµόδια ∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία, ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται κεκλεισµένων
των θυρών, απαγορευµένης της εισόδου θεατών στο γήπεδο.
Στην περίπτωση αυτή, είσοδο θα δικαιούνται 30 εκπρόσωποι κάθε
οµάδας.
Η είσοδος θα γίνεται µε ονοµαστική κατάσταση των οµάδων η οποία
θα υποβάλλεται στη ∆ιοργανώτρια για έλεγχο, και θα παραδίνεται
στον υπεύθυνο της οικονοµικής επιστασίας ο οποίος έχει και την
ευθύνη εισόδου των προαναφερόµενων εκπροσώπων.
3. Οι οικονοµικοί όροι που διέπουν κάθε πρωτάθληµα (ποσοστό γηπέδου,
ποσοστό διοργανώτριας κ.λπ.) γνωστοποιούνται µε την προκήρυξη και
την οικονοµική εγκύκλιο του. Για καθένα από τους αγώνες, επίσηµους
ή φιλικούς, συντάσσεται σχετικό έντυπο φύλλο εκκαθάρισης.
4. α) Για τους πάσης φύσεως αγώνες η υπόχρεη οµάδα οφείλει να
καταθέτει στη διοργανώτρια το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
από την ηµέρα τέλεσης του αγώνα -η οποία δεν υπολογίζεται- το
φύλλο εκκαθάρισης µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά του και
τα χρηµατικά ποσοστά που δικαιούται η διοργανώτρια ή που
εισπράττει για λογαριασµό τρίτων. Τα χρηµατικά ποσά που
δικαιούται η διοργανώτρια, ή που εισπράττει για λογαριασµό τρίτων,
πρέπει να κατατίθενται σε µετρητά ή µε τραπεζική επιταγή.
β) Μεταξύ των χρηµατικών ποσών που υποχρεούται να εισπράττει η
διοργανώτρια για λογαριασµό τρίτων είναι και το ποσοστό που
αναλογεί στο ερασιτεχνικό σωµατείο που ίδρυσε Π.Α.Ε., καθώς και
το ποσοστό που αναλογεί στον ιδιοκτήτη του γηπέδου, από τις

54

εισπράξεις των αγώνων πρωταθλήµατος και Κυπέλλου στους οποίους
µετέχει η Π.Α.Ε.

Η διοργανώτρια οφείλει να αποδώσει στο

δικαιούχο ερασιτεχνικό σωµατείο το δικαιούµενο ποσό αµέσως µετά
την είσπραξή του. Η υπόχρεη οµάδα αν δεν εκπληρώσει αυτή την
υποχρέωσή της στην παραπάνω προθεσµία η διοργανώτρια την
καλεί εγγράφως να συµµορφωθεί µέσα σε πέντε (5) ηµέρες.
Αν και το πενθήµερο αυτό παρέλθει άπρακτο, η υπαίτια οµάδα
αποκλείεται από τον πρώτο επίσηµο αγώνα της, καθώς και από τους
αµέσως επόµενους -µέχρις ότου συµµορφωθεί- τους οποίους και
χάνει υπέρ των αντιπάλων της µε τέρµατα µηδέν (0) τρία (3) µετά
από απόφαση του ∆.Ο. στο οποίο παραπέµπεται πάραυτα από την
υπηρεσία της διοργανώτριας για την επιβολή της προβλεπόµενης
κύρωσης, ήτοι του αποκλεισµού από αγώνες µέχρι εξοφλήσεως της
οφειλής.
γ) Εφ’ όσον δεν τελεστεί αγώνας µεταξύ οµάδων που δεν δικαιούνται
συµµετοχής, κατά τα ανωτέρω, θεωρούνται και οι δύο υπαίτιες για
την µη τέλεση του αγώνα και υπόκεινται στις προβλεπόµενες από
τον παρόντα Κανονισµό κυρώσεις.
δ) Οι ανωτέρω κυρώσεις εφαρµόζονται και για την είσπραξη των
αναλογούντων ποσών της διοργανώτριας ή τρίτων που αναγράφονται
στις εκκαθαρίσεις των αγώνων.
5. Η οικονοµική επιστασία και οργάνωση των αγώνων ανήκει στη
διοργανώτρια που εκτός των άλλων καθορίζει :
α) Τον αριθµό των εισιτηρίων κάθε αγώνα
β) Τις τιµές των εισιτηρίων
γ) Την παραχώρηση ή µη εισιτηρίων στην φιλοξενούµενη οµάδα,
καθώς και τον αριθµό αυτών
δ) Οτιδήποτε, µπορεί να έχει σχέση µε τη διεξαγωγή αγώνα.
6. Η

γηπεδούχος

οµάδα

οφείλει

να

παραλαµβάνει

τα

εισιτήρια,

τουλάχιστον έξι (6) ηµέρες πριν την καθορισµένη για την τέλεση του
αγώνα.
Σε περίπτωση που, οι οµάδες συµφωνήσουν να παραλάβει εισιτήρια η
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φιλοξενούµενη, ισχύει αποκλειστικά για όλα τα θέµατα η µεταξύ τους
έγγραφη συµφωνία.
7. Για τους αγώνες Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών µπορεί η
διοργανώτρια,

µετά

από

εισήγηση

της

αρµόδιας

Οικονοµικής

Επιτροπής, να αναθέτει την οικονοµική επιστασία τους στις κατά τόπους
Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων και σε περίπτωση άρνησής τους,
στις γηπεδούχες οµάδες.
8. α) Ως

ακαθάριστες

εισπράξεις

εννοούνται

αυτές

που

πραγµατοποιούνται συνολικά, ανάλογα µε τον αριθµό των εισιτηρίων
που διατίθενται, πριν από κάθε παρακράτηση για οποιονδήποτε
λόγο (ποσοστό γηπέδου, έξοδα κ.λπ).
β) Επί του παραπάνω συνολικού ποσού υπολογίζονται και αφαιρούνται
κατά σειρά, εκτός των άλλων: 1) το ποσοστό γηπέδου, 2) η δαπάνη
διαιτησίας (όπου προβλέπεται), 3) τα υπόλοιπα έξοδα του αγώνα και
4) το ποσοστό της διοργανώτριας, που κάθε φορά καθορίζεται στη
σχετική προκήρυξη.
γ) Επί του υπολοίπου που αποµένει, µετά την αφαίρεση των παραπάνω
ποσών υπολογίζεται το ποσοστό που δικαιούται η κάθε µία οµάδα,
όπως και αν αυτό καθορίζεται από τις προκηρύξεις ή τις οικονοµικές
εγκυκλίους ή τον παρόντα κανονισµό.
9. α) Ειδικά

για

το

επαγγελµατικό

ποδόσφαιρο

το

ποσοστό

της

διοργανώτριας από τους αγώνες πρωταθλήµατος και Κυπέλλου
καθορίζεται µε την οικεία προκήρυξη ή την οικονοµική εγκύκλιο. Η
ασκούσα την οικονοµική επιστασία κατά την παρ. 7 του παρόντος
άρθρου (Ε.Π.Σ. ή Π.Α.Ε.) αποδίδει εντός δύο ηµερών στην Ε.Π.Ο.
ποσοστό 3,5% από το οποίο το 3% διατίθεται από την Ε.Π.Ο. στις
Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων προς το σκοπό ενίσχυσης του
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, ενώ το υπόλοιπο 0,5% διατίθεται για
την

περίθαλψη

και

ενίσχυση

τραυµατιζοµένων

ερασιτεχνών

ποδοσφαιριστών. Προκειµένου για τους αγώνες Κυπέλλου ποσοστό
1,5% περιέρχεται στη διοργανώτρια (Ε.Π.Ο.), εξ αυτού δε το 1%
αποτελεί ίδιο έσοδο, ενώ το υπόλοιπο 0,5% διατίθεται για την
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περίθαλψη

και

ποδοσφαιριστών.

ενίσχυση
Το

υπόλοιπο

τραυµατιζοµένων
ποσοστό

που

ερασιτεχνών
δικαιούται

η

διοργανώτρια από τους αγώνες Κυπέλλου και το οποίο ανέρχεται σε
4% διατίθεται απ’ ευθείας στις Ενώσεις οι οποίες ασκούν την
οικονοµική επιστασία κατά τους αγώνες Κυπέλλου.
β) Στους αγώνες πρωταθληµάτων και κυπέλλου, οι καθαρές εισπράξεις
των αγώνων περιέρχονται εξ ολοκλήρου στις εκάστοτε γηπεδούχες
οµάδες.
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά και για τους
φιλικούς αγώνες.
11. α) Οι οµάδες που µετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFΑ
είναι υποχρεωµένες µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από
τη διεξαγωγή κάθε αγώνα τους στον οποίο έχουν την ιδιότητα του
γηπεδούχου να αποστείλουν στην Ε.Π.Ο. την εκκαθάριση του αγώνα
τους, καθώς και επίσηµα αντίγραφα των συµβολαίων τους µε
διαφηµιστικούς και τηλεοπτικούς οργανισµούς από τα οποία να
προκύπτουν τα ποσά που εισέπραξαν από την προαναφερόµενη
αιτία (τοποθέτηση διαφηµίσεων στο γήπεδο και τηλεοπτική κάλυψη
του αγώνα).
β) Παράλληλα µε την κατάθεση της εκκαθάρισης, οι οµάδες είναι
υποχρεωµένες να καταθέσουν στην Ε.Π.Ο. τα χρηµατικά ποσά, τα
οποία δικαιούται κατά περίπτωση η UEFA, καθώς και ποσοστό 3%
υπέρ της Ε.Π.Ο.
γ) Την οικονοµική επιστασία των αγώνων αυτών έχει η Ε.Π.Ο.
12. Η Ε.Π.Ο. δικαιούται σε κάθε περίπτωση να παρακρατεί για λογαριασµό
της ή για λογαριασµό ενώσεως-µέλους της κάθε οφειλόµενο ποσό από
οποιαδήποτε αιτία από χρήµατα του οφειλέτη που από οποιονδήποτε
λόγο ευρίσκονται εις χείρας της.
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Άρθρο 27
Πρωτάθληµα στο οποίο δικαιούται συµµετοχή Π.Α.Ε
που προβιβάστηκε, υποβιβάστηκε ή συγχωνεύθηκε
1. Οι οµάδες που κατακτούν την πρώτη θέση στο πρωτάθληµα που
συµµετέχουν - καθώς και τις τυχόν επόµενες που δηµιουργούν
δικαίωµα ανόδου σε ανώτερη κατηγορία, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα
ορίζονται από τις σχετικές προκηρύξεις - προβιβάζονται στην αµέσως
ανώτερη

κατηγορία,

ενώ

τα

τελευταία

στη

σειρά

κατάταξης

υποβιβάζονται στην αµέσως κατώτερη κατηγορία.
2. α) Ο αριθµός των οµάδων που υποβιβάζονται ή προβιβάζονται στις
διάφορες κατηγορίες, καθορίζεται µε την προκήρυξη του κάθε
πρωταθλήµατος.
β) Οποιαδήποτε αυξοµείωση στον αριθµό των οµάδων των διαφόρων
κατηγοριών, πρέπει να προβλέπεται από την προκήρυξη και να
ισχύει από την αµέσως επόµενη αγωνιστική περίοδο.
3. α) Οι

οµάδες

που

υποβιβάζονται

από

οποιαδήποτε

κατηγορία,

καταλαµβάνουν αντίστοιχα κατά σειρά, τις πρώτες θέσεις της
αµέσως κατώτερης κατηγορίας.
β) Στην περίπτωση που µια οµάδα υποβιβάζεται γιατί κρίθηκε υπαίτια
δωροδοκίας, κατά τις διατάξεις του νόµου, καταλαµβάνει την
τελευταία θέση στην κατηγορία που κατέρχεται.
4. α) Σε περίπτωση συγχώνευσης που γίνεται ύστερα από τη διάλυση δύο
ή περισσοτέρων Π.Α.Ε. και ίδρυση νέας Π.Α.Ε. -οποτεδήποτε και αν
συντελεστεί- η νέα Π.Α.Ε. που προέρχεται από τη συγχώνευση,
αγωνίζεται από την αµέσως επόµενη αγωνιστική περίοδο στο
πρωτάθληµα της ανώτερης κατηγορίας στο οποίο ανήκε µια από τις
δύο Π.Α.Ε. Στη περίπτωση που οι Π.Α.Ε. αγωνίζονται στην ίδια
κατηγορία, τότε την κενή θέση θα καταλαµβάνει πάντα οµάδα από
την αµέσως κατώτερη κατηγορία, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2
του παρόντος κανονισµού.
β) Οι οµάδες που υποβιβάζονται, είτε βάσει της προκήρυξης είτε βάσει
άλλης απόφασης, δεν έχουν δικαίωµα προαγωγής σε καµιά
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περίπτωση, για την περίοδο που υποβιβάστηκαν. Η κατάληψη της
πρώτης θέσης στην αµέσως κατώτερη κατηγορία, νοείται πάντα µετά
την επέλευση οποιουδήποτε προβιβασµού. Στην περίπτωση αύξησης
των οµάδων οποιασδήποτε κατηγορίας ή προαγωγής στην αµέσως
ανώτερη

κατηγορία

περισσότερων

οµάδων

απ’

αυτές

που

προβλέπεται από τη σχετική προκήρυξη, οι προαγόµενες οµάδες
προέρχονται από τον πίνακα κατάταξης του πρωταθλήµατος που
έληξε της αµέσως κατώτερης κατηγορίας και µε τη σειρά κατάταξης
τους.
Άρθρο 28
Ευ αγωνίζεσθαι – Fair play
Με την προκήρυξή τους οι διοργανώτριες δύνανται να εισάγουν στα
πρωταθλήµατά τους, τους διεθνείς και ελληνικούς κανονισµούς που
αφορούν το ευ αγωνίζεσθαι - fair play.
Άρθρο 29
Ραδιοτηλεοπτικά – Μ.Μ.Ε.
1. α) Οι συµβάσεις παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωµάτων που
συνάπτονται από οµάδες για τους αγώνες τους, κατατίθενται στην
διοργανώτρια αρχή των πρωταθληµάτων, εντός επτά (7) ηµερών από
την υπογραφή τους για έγκριση.
β) Οι συµβάσεις παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωµάτων που
συνάπτονται από ενώσεις (ερασιτεχνικές, επαγγελµατικές) για τους
αγώνες τους, κατατίθενται στην Ε.Π.Ο., εντός επτά (7) ηµερών από
την υπογραφή τους για έγκριση.
γ) Οι συµβάσεις των οµάδων εφ’ όσον διαπιστωθεί η συµφωνία τους µε
τις διατάξεις των καταστατικών της διοργανώτριας – Ε.Π.Ο. –
U.E.F.A. – F.I.F.A και τις ειδικές διατάξεις των κανονισµών τους που
αφορούν τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις, εγκρίνονται από την
αρµόδια ένωση και στη συνέχεια αποστέλλονται για επικύρωση στο
∆.Σ. της Ε.Π.Ο., εντός τριών (3) ηµερών.
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δ) Οι

συµβάσεις

των

ενώσεων

(ερασιτεχνικών,

επαγγελµατικών)

αποστέλλονται στο ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. για έγκριση και επικύρωση, εντός
επτά (7) ηµερών.
ε) Συµβάσεις, στις οποίες δεν αναγράφεται το δικαίωµα ποσοστού της
διοργανώτριας επί του τιµήµατος των και του δικαιώµατος ποσοστού
της Ε.Π.Ο., πέντε τοις εκατό (5%) επί του τιµήµατος των, καθώς
επίσης και η απευθείας καταβολή του ποσοστού αυτού στις
διοργανώτριες και στην Ε.Π.Ο. εκ µέρους του ραδιοφωνικού ή
τηλεοπτικού σταθµού, ταυτόχρονα µε τις καταβολές προς τις οµάδες
και σε αντιστοιχία µε κάθε µια από τις καταβολές, ούτε εγκρίνονται,
ούτε επικυρώνονται.
στ) Σε περίπτωση µη καταβολής, έστω και µίας δόσης προς τις
διοργανώτριες ή την Ε.Π.Ο., η Ε.Π.Ο. και οι διοργανώτριες εκτός
των άλλων απαγορεύουν την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού στα γήπεδα διεξαγωγής των
αγώνων.
ζ) Μέχρι την έγκριση και επικύρωση της σύµβασης, απαγορεύεται η
ραδιοτηλεοπτική µετάδοση κάθε αγώνα. Αν παρά ταύτα, ο αγώνας
µεταδοθεί, η γηπεδούχος οµάδα τιµωρείται µε κατακύρωση του
αγώνα υπέρ της αντιπάλου και παράλληλη αφαίρεση ενός βαθµού
από

τον

πίνακα

βαθµολογίας

του πρωταθλήµατος. Σε

κάθε

περίπτωση η είσοδος των ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων επιτρέπεται
µετά από σχετική έγγραφη άδεια της διοργανώτριας.
2. Προκειµένου

για

τους

νόµιµους

εκπροσώπους

των

Π.Α.Ε.

και

σωµατείων ή τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην µε στοιχείο β'
περίπτωση που ακολουθεί, τα οποία είτε αρνούνται, είτε στη συνέχεια
παρεµποδίζουν µε οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση της σύµβασης της
διοργανώτριας ή των Π.Α.Ε. και σωµατείων για ραδιοτηλεοπτικά
δικαιώµατα

(Κυπέλλου

ή

άλλης

διοργάνωσης)

επιβάλλονται

οι

ακόλουθες ποινές:
α) Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα (Π.Α.Ε. ή σωµατεία) ποινή
αποκλεισµού τριών (3) αγωνιστικών ηµερών πρωταθλήµατος και
Κυπέλλου και χρηµατικής ποινής ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000€)
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για τις Π.Α.Ε.
β) Προκειµένου για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται µε οποιαδήποτε
σχέση µε Π.Α.Ε. και σωµατεία Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικής κατηγορίας
επιβάλλεται η ποινή απαγόρευσης εισόδου έξι (6) µηνών σε γήπεδο
και χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€).
Εκτός των ανωτέρω η διοργανώτρια και η Ε.Π.Ο. δικαιούνται να
επιδιώξουν την αποκατάσταση πάσης θετικής ή αποθετικής ζηµίας.
γ) Κατά των αποφάσεων των ∆ικαιοδοτικών Οργάνων των εδαφίων α’ και
β’ της παρούσας παραγράφου, δικαίωµα έφεσης έχουν, εκτός των
άλλων, η διοργανώτρια και η Ε.Π.Ο.
3. Με την επιφύλαξη των αναφεροµένων στο παρόν άρθρο, η διοργανώτρια
µε την προκήρυξή της ή ειδική εγκύκλιό της, δύναται να καθορίζει
κανόνες για κάθε θέµα που αφορά την ραδιοτηλεοπτική µετάδοση των
αγώνων αρµοδιότητάς της και τα θέµατα Μ.Μ.Ε. στους αγώνες των
πρωταθληµάτων της.
4. α) Μετά τη λήξη κάθε αγώνα ο προπονητής και ένας ποδοσφαιριστής
κάθε οµάδας θα προσέρχονται, σε ειδικό διαµορφωµένο χώρο από
τη γηπεδούχο Π.Α.Ε., για τη συνέντευξη Τύπου µε συντονιστή
εκπρόσωπο της γηπεδούχου Π.Α.Ε. Ο προπονητής κάθε οµάδας δεν
µπορεί να αντικατασταθεί από το βοηθό του ή εκπρόσωπο της
οµάδας. Στον παραπάνω χώρο επιτρέπεται η είσοδος και παραµονή
µόνο

εκπροσώπων

των

Μ.Μ.Ε.

και

δύο

εκπροσώπων

των

διαγωνιζοµένων οµάδων.
β) Επίσης µετά τη λήξη κάθε αγώνα και κατά την αποχώρηση των
ποδοσφαιριστών

από

τον

αγωνιστικό

χώρο

µε

µέριµνα

του

ορισθέντος παρατηρητή της διοργανώτριας ειδοποιούνται, µέσω του
εκπροσώπου της κάθε οµάδας που αναγράφεται στο Φ.Α., ένας
ποδοσφαιριστής από κάθε οµάδα για να προσέλθει στην ορισθείσα
ουδέτερη (µεικτή) ζώνη για παροχή συνέντευξης στα Μ.Μ.Ε., που
ορίζονται µε απόφαση της ∆ιοργανώτριας

τουλάχιστον για τρία

λεπτά. Υποχρέωση κάθε γηπεδούχου οµάδας είναι να παραχωρεί
συγκεκριµένο χώρο, επιλογής της ∆ιοργανώτριας, στον οποίο θα
προβάλλονται αποκλειστικά οι χορηγοί της ∆ιοργανώτριας και της
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γηπεδούχου Π.Α.Ε. Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις προβολής
καθορίζονται αποκλειστικά από τη ∆ιοργανώτρια.
γ) Ο παρατηρητής κάθε αγώνα ή ο παρατηρητής τηλεοπτικών, εάν έχει
οριστεί, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης και των όρων και
προϋποθέσεων που θεσπίζονται από την παρούσα διάταξη και
υποβάλλουν σχετική έκθεση στη διοργανώτρια.
δ) Σε περίπτωση µη εµφάνισης του προπονητή ή του αρχηγού της
οµάδας και µη τήρησης των προαναφεροµένων υποχρεώσεων, ή
δηµιουργίας επεισοδίων στο χώρο αυτών, η Π.Α.Ε. στην οποία
ανήκουν, τιµωρείται µε απόφαση του ∆ικαιοδοτικού Οργάνου µε
πρόστιµο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€).
ε) Σε

περίπτωση

υποτροπής

τιµωρείται

µε

µία

(1)

αγωνιστική

κεκλεισµένων των θυρών της οµάδας.
Πλέον αυτών, η διοργανώτρια σε περίπτωση ζηµίας της από
υπογραφή σε συµβάσεις µε χορηγούς, δύναται να αναζητήσει κάθε
θετική ή αποθετική ζηµία που υπέστη.
5. α) Οι αθλητικοί συντάκτες - µέλη του ΠΣΑΤ δικαιούνται να εισέρχονται
ελεύθερα σ' όλα τα γήπεδα και στάδια της χώρας κατά την διεξαγωγή
ποδοσφαιρικών αγώνων όλων των κατηγοριών, Κυπέλλου και
Εθνικών Οµάδων, κατόπιν απλής επίδειξης του επίσηµου δελτίου
ταυτότητας που εκδίδεται µόνον από τον ΠΣΑΤ.
β) Οι αθλητικοί συντάκτες απολαµβάνουν ελεύθερης πρόσβασης στα
δηµοσιογραφικά θεωρεία, στις αίθουσες Τύπου, στη µεικτή ζώνη,
καθώς επίσης µετά από συµφωνία µε την γηπεδούχο, στις θέσεις
στάθµευσης των γηπεδικών εγκαταστάσεων.
γ) Οι αίθουσες Τύπου πρέπει να παραµένουν ανοιχτές και στην
διάθεση των αθλητικών συντακτών τουλάχιστον για δύο (2) ώρες µετά
την ολοκλήρωση των αγώνων έτσι ώστε οι αθλητικοί συντάκτες και οι
φωτοειδησειογράφοι να µπορούν να εκπληρώσουν απρόσκοπτα τα
καθήκοντα τους.
δ) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των δηµοσιογραφικών θεωρείων και
των αιθουσών Τύπου από την αστυνοµία, τις ιδιωτικές ασφάλειες,
τους
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εκφωνητές

διαφηµίσεων,

αλλά

και

από

κάθε

άλλο

φιλοξενούµενο από την γηπεδούχο οµάδα πρόσωπο.
ε) Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος φιλάθλων ή άλλων προσώπων µη
σχετικών µε τη διαδικασία, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης
προπονητών και ποδοσφαιριστών.
στ) Οι διοργανώτριες και οι Π.Α.Ε. δεν έχουν δικαίωµα να εκδίδουν
αυτοτελείς διαπιστεύσεις για τους δηµοσιογράφους των Μ.Μ.Ε.,
αλλά είναι υποχρεωµένες να εφαρµόζουν την παρούσα σε κάθε
αγώνα

χωρίς

εξαίρεση.

Σε

ειδικές

περιπτώσεις

εκδίδονται

διαπιστεύσεις µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. του ΠΣΑΤ.
ζ) Σε περίπτωση που οι διοργανώτριες ή οι Π.Α.Ε. απαγορεύσουν την
είσοδο µέλους του ΠΣΑΤ σε αγώνα, ο ΠΣΑΤ ή τα µέλη του δύνανται
να καταγγείλουν την συγκεκριµένη πράξη ή παράλειψη ενώπιον του
∆ικαιοδοτικού Οργάνου της διοργανώτριας.
Άρθρο 30
Πολυιδιοκτησία
Με κανονισµό που εκδίδεται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. ρυθµίζονται
τα κάθε είδους θέµατα που αφορούν την πολυιδιοκτησία και την
πολυσυµµετοχή.
1. Απαγορεύεται η ανάθεση και ανάληψη της διοίκησης Ποδοσφαιρικής
Ανώνυµης Εταιρείας (ΠΑΕ) από φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι µέτοχος
σε άλλη ΠΑΕ. Η ίδια απαγόρευση ισχύει για ανάθεση και ανάληψη της
διοίκησης ΠΑΕ από νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο
συµµετέχουν σαν µέλη ή σαν µέτοχοι φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι
µέτοχοι ή µέλη άλλης ΠΑΕ.
2. Οι παραβάτες των παραπάνω διατάξεων τιµωρούνται µε απόφαση του
αρµοδίου δικαιοδοτικού οργάνου µετά από παραποµπή τους µε
απόφαση του ∆.Σ. της επαγγελµατικής ένωσης:
α) Η αναθέτουσα ΠΑΕ τιµωρείται µε υποβιβασµό στην κατώτερη
κατηγορία.
β) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που αποδέχονται κατά παράβαση των
ανωτέρω την ανάθεση και ανάληψη της διοίκησης της ΠΑΕ µε
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έκπτωση ή αποβολή από κάθε αξίωµα, ιδιότητα ή αρµοδιότητα στο
χώρο

του

επαγγελµατικού

ποδοσφαίρου,

η

οποία

διαρκεί

τουλάχιστον τρία (3) έτη.
γ) Με ποινή αφαίρεσης δεκαπέντε (15) βαθµών από το διεξαγόµενο
πρωτάθληµα τιµωρείται και η ΠΑΕ, της οποίας ο Πρόεδρος ή µέλος
τους ∆.Σ. αυτής, συµµετέχει στην ανάθεση και ανάληψη της
διοίκησης άλλης ΠΑΕ ή έχει την ιδιότητα του Προέδρου ή του
µέλους

∆.Σ.

του

νοµικού

προσώπου

που

αναλαµβάνει

την

προαναφερθείσα διοίκηση, καταβάλλοντας καθ’ οιονδήποτε τρόπο
χρηµατικό ποσό ή προβαίνει σε εξαγορά µετοχών ή αύξηση
µετοχικού κεφαλαίου.
δ) Ο Πρόεδρος ή το µέλος του ∆.Σ. της ΠΑΕ που προβαίνει στις
ενέργειες του εδαφίου γ’ της παρούσας εκπίπτει και αποβάλλεται
ισοβίως από κάθε αξίωµα, ιδιότητα ή αρµοδιότητα στο χώρο του
επαγγελµατικού ποδοσφαίρου.
Άρθρο 31
Εθνικές οµάδες – Αντιπροσωπευτικές οµάδες – Προστασία
1. Η συµµετοχή των ποδοσφαιριστών στις Εθνικές οµάδες όταν καλούνται
είναι υποχρεωτική τόσο γι’ αυτούς όσο και για τα σωµατεία ή τις ΠΑΕ
που ανήκουν.
2. α) Σε

περίπτωση

αδικαιολόγητης

άρνησης

ποδοσφαιριστή

να

συµµετάσχει σε προπόνηση ή αγώνα Εθνικής οµάδας επιβάλλεται
σε αυτόν µε απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.
αποκλεισµός τριών (3) αγωνιστικών ηµερών από οποιοδήποτε
επίσηµο αγώνα του σωµατείου ή της ΠΑΕ που ανήκει. Η απόφαση
αυτή λαµβάνεται µετά από παραποµπή της Τεχνικής Επιτροπής της
Ε.Π.Ο.
β) Ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκλείσθηκε από Εθνική οµάδα λόγω
τραυµατισµού ή ασθενείας του δεν δύναται να µετάσχει σε αγώνα
του σωµατείου ή της ΠΑΕ που ανήκει πριν από την παρέλευση οκτώ
(8) ηµερών από τον αγώνα της Εθνικής οµάδας στον οποίο δεν
συµµετείχε για την πιο πάνω αιτία (η ηµέρα του αγώνα της Εθνικής
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δεν υπολογίζεται). Η τυχόν συµµετοχή αυτού σε αγώνα της ΠΑΕ ή
του

σωµατείου

του

είναι

αντικανονική

και

τιµωρείται

και

αυτεπάγγελτα από τη διοργανώτρια. Εξαιρούνται οι ποδοσφαιριστές
οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν µε την ΠΑΕ ή το σωµατείο τους λόγω
τραυµατισµού ή ασθένειας σε αγώνα πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου,
αµέσως προηγούµενου αγώνα της Εθνικής.
γ) Σε

περίπτωση

υποτροπής

οι

προαναφερόµενες

ποινές

διπλασιάζονται.
3. Η διαπίστωση των λόγων της άρνησης ή αδυναµίας συµµετοχής του
ποδοσφαιριστή ανήκει αποκλειστικά στην Ε.Π.Ο.
4. Οι ποινές της παρ. 2α του άρθρου αυτού επιβάλλονται µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την τέλεση του
παραπτώµατος. Η έκτιση της επιβληθείσης ποινής αρχίζει από την
επόµενη αγωνιστική ηµέρα της ηµεροµηνίας έκδοσης της απόφασης.
5. Π.Α.Ε. ή Τ.Α.Π. που µε οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύουν ή δεν
επιτρέπουν τη συµµετοχή ποδοσφαιριστή τους σε προπόνηση ή αγώνα ή
αποστολή Εθνικής οµάδας, αποκλείεται κάθε φορά από τον πρώτο
επόµενο

αγώνα

πρωταθλήµατος

Πειθαρχικής Επιτροπής

ή

Κυπέλλου

µε

απόφαση

της

της Ε.Π.Ο. κατά τη διαδικασία της παρ.2 α

του παρόντος άρθρου.
6. Επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής που ανήκει στην δύναµη Π.Α.Ε. οφείλει
να συµµετέχει σε οποιαδήποτε εκδήλωση

διοργανώνεται από την

Ε.Π.Ο. ή την οικεία επαγγελµατική ένωση και έχει σαν σκοπό την
ανάπτυξη ή διάδοση του ποδοσφαίρου και του κοινωνικού ρόλου αυτού
ή σε εκδηλώσεις µείζονος ενδιαφέροντος, εφ’ όσον και όταν προσκληθεί.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ή άρνησης αυτού, τιµωρείται µε
ποινή αποκλεισµού από δύο (2) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές ηµέρες µε
απόφαση του οικείου για κάθε φορέα δικαιοδοτικού οργάνου κατόπιν
παραποµπής του από το αντίστοιχο ∆.Σ.
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Άρθρο 32
Ποινή αποκλεισµού που επιβάλλεται από σωµατείο σε
ποδοσφαιριστή της δύναµής του
1. Οι ποινές που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές Π.Α.Ε. οποιασδήποτε
κατηγορίας, για παράβαση διατάξεων του Καταστατικού ή Κανονισµών,
από τα ∆.Σ. Π.Α.Ε. ισχύουν µετά την επικύρωσή τους από το αρµόδιο
δικαιοδοτικό όργανο.
2. Μετά την επικύρωση της ανωτέρω ποινής, τυχόν συµµετοχή του
ποδοσφαιριστή σε αγώνα -στη διάρκεια της ποινής του- συνιστά λόγο
αντικανονικής συµµετοχής, µε εξαίρεση τη διάταξη της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου.
3. Η κατά τα άνω ποινή ουδέποτε ανακαλείται, µειούται, αναστέλλεται ή
χαρίζεται.
4. Σε περίπτωση µετεγγραφής ποδοσφαιριστή -τιµωρηµένου σύµφωνα µε
το άρθρο αυτό- ή αλλαγής της ιδιότητας του ως ποδοσφαιριστή, η κατά
τα άνω ποινή δεν τον ακολουθεί.

Άρθρο 33
Υποβιβασµός οµάδας λόγω αρνητικής βαθµολογίας
1. Οµάδα η οποία τερµατίζει στο οικείο πρωτάθληµα µε παθητικό
µεγαλύτερο
υποβιβάζεται

από

δέκα

αυτοδίκαια

(10)
στην

βαθµούς,
αµέσως

από

οποιαδήποτε

κατώτερη

αιτία,

κατηγορία

και

καταλαµβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθµολογικού πίνακα.
2. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις
που αφαιρούνται βαθµοί από την οµάδα µόνο µετά από εφαρµογή των
διατάξεων του Κ.Α.Π και της προκήρυξης, του κατά περίπτωση,
πρωταθλήµατος ή του Κυπέλλου Ελλάδος.
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Άρθρο 34
Συνέπειες ανάκλησης δελτίου ατοµικών στοιχείων και µεταβολών
1. α) Μέχρις ότου ανακληθεί από την Ε.Π.Ο. το δελτίο ατοµικών
στοιχείων και µεταβολών ποδοσφαιριστή που έχει εκδοθεί απ’
αυτήν, ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται κανονικά, εκτός αν η έκδοση
του δελτίου οφείλεται σε δόλια ενέργεια της οµάδας ή του
ποδοσφαιριστή.
β) Εφ’ όσον όµως κοινοποιηθεί σε µια οµάδα απόφαση της Ε.Π.Ο. µε
την οποία ανακαλείται το δελτίο ποδοσφαιριστή, η συµµετοχή του σε
αγώνες της οµάδας αυτής ύστερα από την προαναφερόµενη
κοινοποίηση της απόφασης της Ε.Π.Ο. είναι αντικανονική, µε όλες
τις προβλεπόµενες συνέπειες σε περίπτωση υποβολής ένστασης.
γ) Σε περίπτωση που η ανάκληση του δελτίου ατοµικών στοιχείων
ποδοσφαιριστή οφείλεται στη διαπίστωση δόλιας ενέργειας του
ποδοσφαιριστή ή της οµάδας του, τότε αν ο ποδοσφαιριστής είναι
υπαίτιος, επιβάλλεται µε απόφαση της Ε.Π.Ο. ποινή αποκλεισµού
τριών (3) ετών από κάθε επίσηµο ή φιλικό αγώνα, αν υπαίτια είναι η
οµάδα, της επιβάλλεται µε απόφαση της διοργανώτριας στο
πρωτάθληµα της οποίας µετέχει, ποινή αφαίρεσης οκτώ (8) βαθµών
από το βαθµολογικό πίνακα του διεξαγόµενου πρωταθλήµατος ή σε περίπτωση που έχει περαιωθεί - από τον πίνακα του αµέσως
επόµενου, στο οποίο δικαιούται να συµµετάσχει. Αν υπαίτιοι είναι ο
ποδοσφαιριστής και η οµάδα τότε τιµωρούνται µε τις αντίστοιχες
παραπάνω ποινές και οι δύο.
2. Οι οµάδες έχουν το δικαίωµα να διατηρούν στη δύναµή τους τον
εκάστοτε προβλεπόµενο από τον κανονισµό αριθµό ποδοσφαιριστών.

Άρθρο 35
Επίλυση αθλητικών διαφορών
1. Οι πάσης φύσεως διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρµογή και
ερµηνεία του παρόντος Κανονισµού, του Καταστατικού και των εν γένει
Κανονισµών της Ε.Π.Ο. που ισχύουν για το ποδόσφαιρο και αφορούν τις
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επαγγελµατικές ενώσεις, τις οµάδες που µετέχουν στους πάσης φύσεως
αγώνες,

καθώς

και

οποιοδήποτε

πρόσωπο

που

συνδέεται

µε

οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα µε αυτές, ή που εµπλέκονται µε
οποιονδήποτε

τρόπο

και

ιδιότητα

στον

χώρο

του

ποδοσφαίρου,

επιλύονται από τα αρµόδια θεσµοθετηµένα ποδοσφαιρικά όργανα, που
καθορίζονται στο Καταστατικό και τους κανονισµούς της Ε.Π.Ο.
απαγορευοµένης σε κάθε περίπτωση προσφυγής στα πολιτικά ή
διοικητικά δικαστήρια.
2. Σε περίπτωση που κατά παράβαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο προσφύγει σε πολιτικό ή διοικητικό
δικαστήριο επιβάλλονται σε βάρος του οι ακόλουθες ποινές από την
κατά περίπτωση διοργανώτρια ή την Ε.Π.Ο.:
α) Οµάδα που ασκεί προσφυγή αποκλείεται από τους υπόλοιπους
αγώνες τους πρωταθλήµατος που µετέχει ή θα µετάσχει, µε
απόφαση του ∆.Σ. της διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο. από την ηµέρα
άσκησης της προσφυγής και για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζεται
η παράβαση.
β) Εφ’

όσον

προσφεύγει

φυσικό

πρόσωπο

(µέλη

∆.Σ.

οµάδων,

προπονητές, φυσικοθεραπευτές, γιατροί, διερµηνείς, φροντιστές,
ποδοσφαιριστές κ.λπ.), µε απόφαση του ∆.Σ. της διοργανώτριας
επιβάλλονται σωρευτικά:
απαγόρευση

συµµετοχής

i) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο, ii)
σε

οποιαδήποτε

δραστηριότητα

που

σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο και iii) εφ’ όσον αποδεικνύεται
συµµετοχή της οµάδας του, η κατά τα ως άνω περ. α’ ποινή.
γ) Εφ’ όσον προσφεύγει ένωση-µέλος της Ε.Π.Ο., µε απόφαση του ∆.Σ.
της Ε.Π.Ο. ανακαλείται άµεσα η ανάθεση των πρωταθληµάτων.
3. Κατά των ως άνω αποφάσεων της παρ. 2, επιτρέπεται µόνον προσφυγή
στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο της Ε.Π.Ο. Η άσκηση της προσφυγής δεν
αναστέλλει την επιβληθείσα ποινή.
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4. Επιτρέπεται η προσφυγή στο ∆ιεθνές ∆ιαιτητικό Αθλητικό ∆ικαστήριο
(CAS) µετά την περαίωση όλων των βαθµίδων δικαιοδοσίας σε όλα τα
Ελληνικά Ποδοσφαιρικά Όργανα, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και της UEFA.
Άρθρο 36
Πειθαρχική δικαιοδοσία
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος, αρµόδιο
όργανο για την εκδίκαση διαφορών και την πειθαρχική δικαιοδοσία
είναι η Πειθαρχική Επιτροπή Επαγγελµατικών Πρωταθληµάτων σε
πρώτο βαθµό.
2. Η άσκηση έφεσης επί των πρωτοβάθµιων αποφάσεων, όπως και όπου
επιτρέπεται, εκδικάζεται από την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο.
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Άρθρο 37
Συµµετοχή Οµάδων
Το Κύπελλο Ελλάδος επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών διοργανώνεται κάθε
χρόνο

από

διεξάγεται

την

Ελληνική

υποχρεωτικά

Ποδοσφαιρική

µεταξύ

των

Οµοσπονδία

οµάδων

που

(Ε.Π.Ο.)

και

συµµετέχουν

στα

πρωταθλήµατα Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών.
Άρθρο 38
∆ήλωση συµµετοχής
1. Είναι υποχρεωτική η συµµετοχή στο Κύπελλο αυτό των οµάδων Α΄, Β΄
και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών.
2. Οι οµάδες αυτές έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. µέσα

στην

ταχθείσα

από

την

προκήρυξη

προθεσµία-

δήλωση

συµµετοχής σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από αυτήν και η οποία
πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό παράβολο που καθορίζεται µε
απόφαση του ∆.Σ./Ε.Π.Ο.
3. Η µη υποβολή δήλωσης συµµετοχής ή η υποβολή δήλωσης µε όρους,
συνεπάγεται τον αποκλεισµό της οµάδας από το Κύπελλο Ελλάδος, την
επιβολή προστίµου δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) για την Α΄
Εθνική Κατηγορία, δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) για την Β΄ Εθνική
Κατηγορία και επτά χιλιάδων ευρώ (7.000) για την Γ΄ Εθνική
Κατηγορία, καθώς και την αφαίρεση τριών βαθµών (3) από τη
βαθµολογία του πρωταθλήµατος που δικαιούται να µετέχει η υπαίτια
οµάδα.
4. ∆ήλωση συµµετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσµα µπορεί να γίνει
δεκτή -και θεωρείται ότι υποβλήθηκε εµπρόθεσµα- εφ’ όσον µέχρι την
υποβολή της δεν έγινε η κλήρωση των αγώνων από την Ε.Π.Ο. Ως
εκπρόθεσµη θεωρείται και η δήλωση συµµετοχής που δεν συνοδεύεται
από το σχετικό παράβολο.
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5. ∆εν γίνονται δεκτές για συµµετοχή στο Κύπελλο οµάδες που δεν έχουν
τακτοποιήσει τις προς την Ε.Π.Ο. οικονοµικές υποχρεώσεις τους, µέχρι
την ηµέρα της πρώτης κλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ότι
δεν υπέβαλαν τη δήλωση συµµετοχής τους και εφαρµόζεται η διάταξη
της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 39
Τέλεση των αγώνων
1. Οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος διεξάγονται σύµφωνα µε τα όσα
ειδικότερα ορίζονται στην οικεία προκήρυξη µετά από προηγούµενη
απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο.
2. Τελικός αγώνας Κυπέλλου
α) Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσµατος στην κανονική διάρκεια του
αγώνα,

ο

νικητής

αναδεικνύεται

µε

τη

διαδικασία

ηµίωρης

παράτασης και εκτέλεσης επανορθωτικών λακτισµάτων (πέναλτυ)
κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 9 του
παρόντος Κανονισµού.
β) Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του τελικού αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος,
ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 40
Πρόγραµµα αγώνων – Γήπεδα
1. Το πρόγραµµα των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος καθορίζει τη χρονολογία
διεξαγωγής κάθε αγώνα, των ώρα που θα αρχίζει και το γήπεδο στο
οποίο θα τελείται, καθώς επίσης και την οµάδα που θα έχει την ιδιότητα
της γηπεδούχου και η οποία θα είναι αυτή που θα αναφέρεται πρώτη
στο πρόγραµµα των αγώνων.
Οι αγώνες Κυπέλλου θα διεξάγονται στα ίδια γήπεδα που οι οµάδες
έχουν δηλώσει για τους αγώνες του οικείου πρωταθλήµατος στο οποίο
µετέχουν.
2. Η κοινοποίηση του προγράµµατος των αγώνων γίνεται πριν από ένα
πενθήµερο, εκτός από τις περιπτώσεις που συντρέχει ανώτερη βία ή
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λόγος ταχείας διεξαγωγής κάποιου αγώνα, οπότε µπορεί να γίνει πριν
από ένα τριήµερο.
3. Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών
διεξάγεται - υποχρεωτικά - την επόµενη ηµέρα στο ίδιο γήπεδο και την
ίδια ώρα χωρίς άλλη ειδοποίηση, στη δε περίπτωση που αναβληθεί ή
διακοπεί και ο αγώνας αυτός (δηλαδή ο τελούµενος την επόµενη της
αρχικά προσδιορισµένης ηµέρας), για τον ίδιο λόγο που προαναφέρεται,
ο αγώνας διεξάγεται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την πρώτη
αναβολή ή διακοπή του, εφαρµοζοµένων αντίστοιχα του άρθρου 21
παρ.1 α’ του παρόντος κανονισµού.
4. Κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος διεξάγεται µέσα σε 15 ηµέρες
από την τελεσίδικη απόφαση που αφορά την επανάληψή του, στο ίδιο
γήπεδο που είχε αρχικά οριστεί.
Σ’ αυτή την περίπτωση, οι οµάδες ειδοποιούνται τρεις (3) πλήρεις
ηµέρες τουλάχιστον πριν από την τέλεση του αγώνα.
5. Για τη διεξαγωγή των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος ορίζονται από το
∆.Σ. της Ε.Π.Ο. γήπεδα τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή
των πρωταθληµάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών.
Άρθρο 41
Κυρώσεις σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεων
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση που προβλέπεται από το άρθρο 23
του παρόντος Κανονισµού η υπαίτια οµάδα χάνει τον αγώνα υπέρ της
αντίπαλης, αποκλείεται από τους περαιτέρω αγώνες Κυπέλλου και της
αφαιρούνται από τον πίνακα βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο
συµµετέχει τόσοι βαθµοί όσοι ορίζονται από τον παρόντα Κανονισµό για τη
διαπραχθείσα παράβαση. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται από το αρµόδιο
όργανο και σε κάθε περίπτωση µη έναρξης ή διακοπής αγώνα µε
υπαιτιότητα της µιας ή και των δύο οµάδων.
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Άρθρο 42
Αποχώρηση οµάδας - ∆ιακοπή αγώνα - Παραίτηση
1. α) Οµάδα η οποία αποχωρεί από αγώνα του Κυπέλλου ή του αγώνα
Κυπέλλου πρωταθλητών (SUPER CUP) µεταξύ πρωταθλητού Α’
Εθνικής και Κυπελλούχου Ελλάδος πριν τη λήξη του κανονικού
χρόνου (συµπεριλαµβανοµένης και της τυχόν παράτασης καθώς και
του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτυ) εκτός από τις άλλες κυρώσεις
που υφίσταται, δεν έχει δικαίωµα να πάρει το µερίδιό της από
τηλεοπτικά δικαιώµατα.
β) Το ποσό αυτό περιέρχεται στην Ε.Π.Ο. παράλληλα δε η υπαίτια
οµάδα τιµωρείται µε αφαίρεση πέντε (5) βαθµών από τον πίνακα της
βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει.
2. Οµάδα που γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα Κυπέλλου ή του αγώνα
Κυπέλλου πρωταθλητών (SUPER CUP) µεταξύ πρωταθλητού Α’ Εθνικής
και Κυπελλούχου Ελλάδος σύµφωνα µε το Φ.Α., εκτός από τις άλλες
συνέπειες που υφίσταται, τιµωρείται µε αφαίρεση τριών (3) βαθµών από
τον πίνακα της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει.
3. α) Απαγορεύεται

η

παραίτηση

των

οµάδων

που

µετέχουν

στα

πρωταθλήµατα Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών, από τη
συµµετοχή

τους

στη

διοργάνωση

του

Κυπέλλου

Ελλάδος

επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών.
β) Η παράβαση της ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται, εκτός από τις άλλες
συνέπειες που προβλέπουν οι κανονισµοί σε βάρος της υπαίτιας
οµάδας, αφενός µεν την καταβολή κάθε σχετικού εξόδου που
πραγµατοποιήθηκε (µετακινήσεις διαιτησίας, χάραξης γηπέδου
κ.λπ.) αφετέρου δε την αφαίρεση τριών (3) βαθµών από τον πίνακα
της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει.
4. α) Οµάδα που δεν εµφανίζεται να αγωνιστεί -εκτός από τις άλλες
συνέπειες- χάνει τον αγώνα, επιβάλλεται σε βάρος της χρηµατική
ποινή µέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) και της αφαιρούνται
τρεις

(3)

βαθµοί

από

τον

πίνακα

της

βαθµολογίας

του

πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει.
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β) Το ποσό της χρηµατικής ποινής κατατίθεται από την υπαίτια οµάδα
στην Ε.Π.Ο. και περιέρχεται κατά 80% στην αντίπαλη ΠΑΕ εάν είναι
γηπεδούχος, 10% στο ταµείο της Ε.Π.Ο. και 10% στο ταµείο αρωγής
ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.
5. α) Οµάδα που παραιτείται από τον τελικό αγώνα του Κυπέλλου, αφενός
δεν έχει δικαίωµα να συµµετάσχει σε οποιοδήποτε πρωτάθληµα από
αυτά που διοργανώνει η UEFA, αφετέρου της αφαιρούνται δέκα (10)
βαθµοί από τον πίνακα βαθµολογίας του πρωταθλήµατος της
αµέσως επόµενης αγωνιστικής περιόδου στο οποίο δικαιούται να
µετάσχει.
β) Στην παραπάνω περίπτωση, Κυπελλούχος Ελλάδος ανακηρύσσεται
η αντίπαλός της οµάδα στον τελικό αγώνα. Αν όµως, αυτή η
τελευταία συµβαίνει να είναι και πρωταθλήτρια Ελλάδος, τότε στη
διοργάνωση του πρωταθλήµατος Κυπελλούχων UEFA θα πάρει
µέρος η νικήτρια του αγώνα που θα γίνει µεταξύ των δύο οµάδων
που ηττήθηκαν στους ηµιτελικούς αγώνες.
Άρθρο 43
∆ιανοµή εισιτηρίων αγώνων
1. α) Η Ε.Π.Ο. στην οποία ανήκει η οικονοµική οργάνωση των αγώνων
του Κυπέλλου, επιµελείται για την εκτύπωση των εισιτηρίων των
αγώνων και την παραπέρα προώθηση τους στις οµάδες που είναι
γηπεδούχες.
β) Το ανωτέρω έργο της Ε.Π.Ο. µπορεί να το αναθέτει στις Ενώσεις ή
στις οµάδες που είναι γηπεδούχες πλην του τελικού.
γ) Σε µια τέτοια περίπτωση, η Ένωση ή η γηπεδούχος οµάδα οφείλει
να

συµµορφώνεται

απόλυτα

στις

διατάξεις

της

οικονοµικής

εγκυκλίου και στις υποδείξεις της Ε.Π.Ο. σε ότι αφορά τον τρόπο
διάθεσης των εισιτηρίων.
Αν δεν συµµορφώνεται στον όρο αυτό, η Ε.Π.Ο. έχει το δικαίωµα να
εκδίδει νέα εισιτήρια, ακυρώνοντας αυτά που τυχόν εκδόθηκαν και
διατέθηκαν µέσω Ένωσης ή οµάδας.
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2. α) Κατά τη διανοµή των εισιτηρίων η Ε.Π.Ο. έχει το δικαίωµα να
παρακρατήσει ποσοστό µέχρι 10% σε σχέση µε το σύνολο των
εισιτηρίων κάθε κατηγορίας, για να καλύπτει τις υποχρεώσεις της.
β) Για τους αγώνες αυτούς, εφ’ όσον υπάρξει συµφωνία µεταξύ των
διαγωνιζόµενων οµάδων, η φιλοξενούµενη οµάδα λαµβάνει εισιτήρια
σε αριθµό και µε τον τρόπο που καθορίστηκε στην έγγραφη
συµφωνία τους.
Άρθρο 44
Οικονοµική εκκαθάριση αγώνα
Ειδικά για τους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος, πλην του τελικού, το καθαρό
προϊόν που προκύπτει µετά από την οικονοµική εκκαθάριση ανήκει και
περιέρχεται στο γηπεδούχο σωµατείο.
Άρθρο 45
Τηλεοπτικά
Το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. έχει το αποκλειστικό δικαίωµα για το σύνολο των αγώνων
ή για µεµονωµένους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος, και για τους αγώνες
Super Cup και All Star Game, να αναθέτει σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
σε

τηλεοπτικό

σταθµό

µαγνητοσκοπηµένης

το

αποκλειστικό

µετάδοσης

µε

δικαίωµα

παράλληλη

ζωντανής

ή

διαφηµιστική

εκµετάλλευση. Με την υπογραφόµενη σύµβαση καθορίζεται κάθε θέµα που
αφορά και έχει σχέση µε τις µεταδόσεις αυτές.
Άρθρο 46
Έπαθλα τελικού αγώνα
1. Το

έπαθλο

των

αγώνων

Κυπέλλου

Ελλάδος

είναι

κύπελλο

και

απονέµεται στη νικήτρια οµάδα του τελικού αγώνα, αµέσως µετά τη
λήξη του, µαζί µε µετάλλια για τους αθλητές.
2. Στην οµάδα που κατατάσσεται δεύτερη στο Κύπελλο απονέµονται
µετάλλια, αµέσως µετά τη λήξη του τελικού αγώνα.
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3. Στο διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές, καθώς και στους προπονητές
των οµάδων του τελικού αγώνα, απονέµεται στον καθένα από ένα (1)
µετάλλιο.
4. α) 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 τη νικήτρια
οµάδα και δεύτερη αυτή που ηττήθηκε.
β) Οι

ποδοσφαιριστές

που

δεν

πειθαρχούν

σ’

αυτή

τους

την

υποχρέωση, τιµωρούνται µε ποινή αποκλεισµού δύο (2) αγωνιστικών
ηµερών πρωταθλήµατος και χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000€) και εφ’ όσον αποδειχθεί υπαιτιότητα της ΠΑΕ ή του
σωµατείου και της διοίκησής του κατά την κρίση της διοργανώτριας
αφαιρούνται τρεις 3 βαθµοί από τον πίνακα βαθµολογίας της
αµέσως προσεχούς περιόδου και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων
ευρώ (50.000).
Άρθρο 47
Πειθαρχική δικαιοδοσία
Για τις παραβάσεις που τελούνται από ΠΑΕ που αγωνίζονται στο
πρωτάθληµα Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ Εθνικής κατηγορίας ή από τους καθ’ οιονδήποτε
τρόπο ενεργούντες για λογαριασµό τους (ποδοσφαιριστές µέλη ∆.Σ.,
προπονητές κ.λπ.), οι οποίες σχετίζονται µε αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος και
για τις οποίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού η
αρµοδιότητα

επιβολής

των

προβλεπόµενων

κυρώσεων

ανήκει

στην

πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 48
Έννοια όρων - Καταργούµενες διατάξεις
Όπου στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού αναφέρεται οµάδα, νοείται
ποδοσφαιρικό σωµατείο ή Π.Α.Ε. ή Τ.Α.Π.
Κάθε διάταξη αντίθετη στον παρόντα κανονισµό καταργείται.
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Άρθρο 49
Ερµηνεία Κ.Α.Π.
Η αυθεντική ερµηνεία του Κανονισµού Αγώνων Ποδοσφαίρου, καθώς και
οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του, ανήκει στο
∆ιοικητικό

Συµβούλιο

της

Ελληνικής

Ποδοσφαιρικής

Οµοσπονδίας,

νοµότυπα δε γενόµενη, δεσµεύει τα αρµόδια δικαιοδοτικά και πειθαρχικά
όργανα.
Άρθρο 50
Έναρξη ισχύος
1. Οι ισχύοντες διεθνείς κανονισµοί F.I.F.A. - UEFA, ενσωµατώνονται στον
παρόντα Κ.Α.Π. και συµπληρώνουν όσες διατάξεις δεν ορίζουν σχετικά.
2. Όπου στον παρόντα κανονισµό προβλέπεται η έκδοση κανονισµού µε
απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. (προστασία υγείας ποδοσφαιριστών –
ντόπινγκ, πολυιδιοκτησία), η ισχύς αυτών αρχίζει άµεσα από την
έκδοσή τους.
Ο παρών κανονισµός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από
τη

Γενική

Συνέλευση

των

Ενώσεων–Μελών

της

Ε.Π.Ο.,

που

πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 7 Ιουνίου 2007 και ισχύει από την 3η
Ιουλίου 2007.
Αθήνα 7 Ιουνίου 2007
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΓΚΑΤΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
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