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                                            Ζκεξνκελία 24.07.2020  

                                            Αξηζ. Πξση.813  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΔΡΑΙΣΔΥΝΩΝ Δ.Π.. ΓΡΑΜΑ 
 

    Ζ  ΄Δλσζε Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Γξάκαο, έρνληαο ππφςε: 

    1.- Σελ αζιεηηθή λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζήκεξα. 

    2.- Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Δ.Π..Γξάκαο. 

    3.- Σνλ Καλνληζκφ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.). 

    4.- Σελ απφ 22.07.2020 απφθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο, 

                       Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 

    Σε δηνξγάλσζε ησλ αγψλσλ ηνπ Κππέιινπ Δξαζηηερληθψλ Οκάδσλ 

Δ.Π.. Γξάκαο πεξηφδνπ 2020-2021 πνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο ηζρχνπλ 

ηα παξαθάησ: 

     ΑΡζΡΟ 1ν: ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

α) ηνπο αγψλεο ζπκκεηέρνπλ: 1) ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ νη νκάδεο πνπ  

ζπκκεηέρνπλ  ζηε Γ ΄ Δζληθή πεξηόδνπ 2020-2021, νη νκάδεο ηεο Α΄  

Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο πνπ δειψλνπλ ζπκκεηνρή ζηα εξαζηηερληθά 

πξσηαζιήκαηα πνπ δηνξγαλψλεη ε Δ.Π.. Γξάκαο ηελ πνδνζθαηξηθή 

πεξίνδν 2020-2021, 2) ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ νη νκάδεο ηεο B '   

ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΉ Καηεγνξίαο θαζώο θαη νη Δξαζηηερληθέο νκάδεο 

ζσκαηείσλ πνπ ίδξπζαλ Π.Α.Δ. Σα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζηε Β ‘  

Δξαζηηερληθή Καηεγνξία σο Οκάδα Β΄ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζην Κύπειιν.Δπίζεο, ηα ζσκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα 

αλδξώλ κόλν κε θαηεγνξία Κ-16 έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην 

θύπειιν.   

β) Οη πην πάλσ νκάδεο πνπ έρνπλ ππνρξέσζε ή δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζηνπο αγψλεο θππέιινπ, πξέπεη λα ππνβάινπλ ην αξγόηεξν κέρξη 14-

08-2020 ζηελ Έλσζε, ζπκπιεξσκέλε κε φια ηα ζηνηρεία, ηε δήισζε 

ζπκκεηνρήο ζε εηδηθφ έληππν πνπ ρνξεγεί ε Έλσζε θαη ρξεκαηηθφ 

παξάβνιν γηα ηα ζσκαηεία Γ ΄ Δζληθήο, Α ΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο 

θαη Δξαζηηερληθέο νκάδεο ησλ ΠΑΔ 100,00 ΔΤΡΩ. Σα ζσκαηεία ηεο Β ΄ 

Δξαζηηερληθήο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Κχπειιν, ε θαηάζεζε δήισζεο 

ζπκκεηνρήο είλαη δσξεάλ. 

Δπίζεο ηα ζσκαηεία Γ ΄ Δζληθήο θαη εθφζνλ δειψζεη ζπκκεηνρή  

Δξαζηηερληθή νκάδα ζσκαηείνπ πνπ ίδξπζε Π.Α.Δ. ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο  ηα δηθαηνινγεηηθά φπσο 

απηά αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε αλδξψλ πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ 

2020-2021(άξζξν 2 παξ. ε πξνθήξπμεο πξσηαζιεκάησλ). 

γ.      Δπίζεο ζηελ ίδηα δήιωζε πξέπεη ππνρξεωηηθά λα γλωζηνπνηεζεί ην e-mail ηνπ θάζε ζωκαηείνπ 

ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη κέζω ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο όια ηα έγγξαθα πνπ ην αθνξνύλ. 

           ε πεξίπηωζε πνπ δελ δειωζεί e-mail από θάπνην ζωκαηείν απηό είλαη ππεύζπλν γηα λα ιακβάλεη 

γλώζε ηεο νπνηαζδήπνηε ηπρόλ αιιεινγξαθίαο ην αθνξά, αθνύ απηή ζα γίλεηαη αλάξηεζε ζην  site ηεο 

Δ.Π.. Γξάκαο (www.epsd.gr) ρωξίο άιιε εηδνπνίεζε από ηελ Δ.Π.. Γξάκαο.  

 

http://www.epsd.gr/
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δ) Ζ κε ππνβνιή δήισζεο ζπκκεηνρήο ή ε  ππνβνιή δήισζεο κε φξνπο 

ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο νκάδαο απφ ην θχπειιν. Δπηπιένλ κε 

απφθαζε ηεο δηνξγαλψηξηαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζην νπνίν δηθαηνχηαη 

λα κεηάζρεη ε νκάδα απηή, ράλεη ηνλ πξψην επίζεκν αγψλα ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο ζην νπνίν δηθαηνχηαη λα κεηάζρεη θαη ηεο επηβάιιεηαη 

ρξεκαηηθή πνηλή πνπ νξίδεη ε Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο. 

δ) Γήισζε ζπκκεηνρήο πνπ ππνβάιιεηαη εθπξφζεζκα κπνξεί λα γίλεη 

δεθηή - θαη ζεσξείηαη φηη ππνβιήζεθε εκπξφζεζκα - εθφζνλ κέρξη ηελ 

ππνβνιή ηεο δελ έγηλε θιήξσζε ησλ αγψλσλ. 

 

ΑΡζΡΟ 2ν: ΤΣΗΜΑ ΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

α) ηελ πξψηε Α ΄ θάζε δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ ζα αγσληζζνχλ νη 

νκάδεο ηεο Β ΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο. 

β)ηελ δεχηεξε θάζε δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ ζα αγσληζηνχλ νκάδεο ηεο 

Β’Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο,ηεο Α’Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ησλ 

νκάδσλ ηεο Γ’Δζληθήο θαη εξαζηηερληθήο Π.Α.Δ εθφζνλ απηή δειψζεη 

ζπκκεηνρή.   

γ)’Οιεο νη θάζεηο δηεμαγσγήο εθηφο ηνπο εκηηειηθνχο αγψλεο ζα 

δηεμαρζνχλ κε απιέο ζπλαληήζεηο απνθιεηζκνχ ρσξίο παξάηαζε, κε 

απεπζείαο πέλαιηη. 

   Ζ θάζε ησλ εκηηειηθψλ ζα δηεμαρζεί κε δηπινχο αγψλεο, κε 

παξάηαζε θαη πέλαιηη εάλ ρξεηαζηεί.  

 ηνλ Σειηθό αγώλα ηζρύεη ε δηαδηθαζία ηεο παξάηαζεο ή θαη ησλ 

πέλαιηη).    

δ) Όινη νη αγψλεο νξίδνληαη κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε.  Ζ νκάδα πνπ 

θιεξψλεηαη πξψηε είλαη γεπεδνχρνο φηαλ ην δεχγνο ησλ νκάδσλ πνπ 

θιεξψζεθε αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Αλ, φκσο, απφ ηε δηαδηθαζία 

ηεο δεκφζηαο θιήξσζεο πξνθχςεη δεχγνο νκάδσλ νη νπνίεο αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθή θαηεγνξία ηφηε ε νκάδα πνπ αγσλίδεηαη ζηελ θαηψηεξε 

εξαζηηερληθή θαηεγνξία, αλ δελ θιεξψζεθε πξψηε, δχλαηαη λα είλαη ε 

γεπεδνχρνο νκάδα εθφζνλ ην αηηεζεί εγγξάθσο θαη ζα έρεη ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ αγψλα.  

    Αλψηεξε εξαζηηερληθή θαηεγνξία ζεσξείηαη ε Γ' Δζληθή 

Δξαζηηερληθή Καηεγνξία θαη αθνινπζνχλ κε ηε ζεηξά αλαθνξάο νη 

εξαζηηερληθέο νκάδεο ησλ Π.Α.Δ., ε Α., ε  Β' θαη ε Γ' Δξαζηηερληθή 

θαηεγνξία. 

 

ΑΡζΡΟ 3ν: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ αγψλσλ ηνπ Κππέιινπ νξίδεηαη γηα ην κήλα 

επηέκβξην θαη ζπγθεθξηκέλα ε 1
ε
 θάζε γηα ηηο 20-09-2020, γηα ηνλ 

κήλα Οθηψβξην ε δεχηεξε θάζε ζηηο 3-4/10/2020 ή φπσο άιισο 

απνθαζίζεη ε δηνξγαλψηξηα κέρξη ηελ θιήξσζε ησλ αγψλσλ. 
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ΑΡζΡΟ 4ν: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AΓΩNΩΝ  

 Ηζρχνπλ αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Κ.Α.Π. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Ζ θνηλνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αγψλσλ γίλεηαη εληφο ηξηψλ 

εκεξψλ πξηλ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

ε δηνξγαλψηξηα κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ψξα θαη ην γήπεδν ηέιεζεο 

απηνχ, ππνρξενχηαη φκσο λα εηδνπνηήζεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

θαη ην αξκφδην Σκήκα Σάμεο ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ αγψλα. Σν 24σξν αξρίδεη απφ ηελ εηδνπνίεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

απφ ηελ δηνξγαλψηξηα κε έλα απφ ηνπο επίζεκνπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Πξνθήξπμε πξσηαζιεκάησλ αλδξψλ 

ηεο Έλσζεο πεξηφδνπ 2020-2021.  

ΑΡζΡΟ 5ν: ΓΗΠΔΓΑ 

Σα γήπεδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηέιεζε ησλ αγψλσλ ησλ 

αλσηέξσ πξσηαζιεκάησλ ζα είλαη απηφ πνπ δήισζαλ ηα ζσκαηεία σο 

θχξηα έδξα,  γηα ηελ ειεύζεξε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα πξνζθνκίζνπλ όια ηα 

ζσκαηεία ζρεηηθό έγγξαθν από ηνλ αξκόδην θνξέα (Γήκν ή ην θνξέα ζηνλ 

νπνίν απηά αλήθνπλ) κε ηελ άδεηα θαηαιιειόηεηαο ή παξάηαζε απηήο 
ππνρξεσηηθά . Γηα ηα ζσκαηεία πνπ δε δήισζαλ ηα γήπεδα ησλ αγψλσλ 

ηνπο, απηά ζα νξίδνληαη απφ ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. κε ηνλ θαηαξηηζκφ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αγψλσλ μερσξηζηά γηα θάζε αγσληζηηθή ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο. 

    Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηα ζσκαηεία ηεο Α ΄ Καηεγνξίαο 

ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δειώζνπλ θαη δεύηεξν γήπεδν σο ελαιιαθηηθή 

έδξα θαη ηα ζσκαηεία ηεο Β ΄ Καηεγνξίαο πξναηξεηηθά κπνξνύλ λα 

δειώζνπλ θαη δεύηεξν γήπεδν. Γηα ηελ αιιαγή ηεο θύξηαο έδξαο ζα 

πξέπεη  λα θαηαζέηνπλ έγγξαθν αίηεκα  γηα λα εγθξηζεί από ηελ Δ.Δ. 

ηεο Έλσζεο, ζην νπνίν ζα αλαθέξνπλ ηνπο ιόγνπο ηνπ αηηήκαηνο 

αιιαγήο έδξαο.  Δθόζνλ θξίλεη ε Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο κπνξεί λα 

δεηήζεη θαη ηελ έγγξαθε  ζπλαίλεζε ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ.   

Όινη νη αγώλεο (επίζεκνη θαη θηιηθνί),  ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζε 

γήπεδα κε ρόξην θπζηθό ή πιαζηηθό. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ όζα νξίδεη  ν 

Κ.Α.Π/Δ.Π.Ο.   
 

ΑΡζΡΟ 6ν: ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ 

α. Ιζρύεη όηη πξνβιέπεη ε Πξνθήξπμε Πξσηαζιεκάησλ Αλδξώλ πεξηόδνπ 2020-

2021. 

 

β. Σα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο πξνθήξπμεο απηήο έρνπλ 

ππνρξέσζε λα θαηαξηίδνπλ ηηο νκάδεο ζηνπο αγώλεο, ΜΟΝΟ κε  

πνδνζθαηξηζηέο πνπ είλαη γξακκέλνη ζην κεηξών εξαζηηερλώλ 

πνδνζθαηξηζηώλ ηεο Δ.Π.Ο., αλήθνπλ ζηε δύλακε ηνπο θαη πιεξνύλ όιεο ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ Κ.Α.Π. 

Απαγνξεύεηαη ζε νκάδα λα ρξεζηκνπνηήζεη ζε θηιηθό αγώλα ηεο κε νκάδα 

ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, πνδνζθαηξηζηή πνπ αλήθεη ζηε δύλακε άιιεο 

Διιεληθήο νκάδαο, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο ηειεπηαίαο, ε νπνία 
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πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηελ δηνξγαλώηξηα, νπσζδήπνηε πξηλ από ηελ ηέιεζε 

ηνπ αγώλα απηνύ. 

Απαγνξεύεηαη ζε πνδνζθαηξηζηή λα αγσληζηεί εληόο εηθνζηηεηξαώξνπ ζε 

δύν αγώλεο. Ο ππνινγηζκόο ηνπ εηθνζηηεηξαώξνπ αξρίδεη από ην ηειεπηαίν 

ιεπηό ζπκκεηνρήο ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζηνλ πξώην αγώλα θαη πξέπεη λα 

ζπκπιεξώλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δεύηεξνπ αγώλα.. Παξάβαζε ηεο 

δηάηαμεο απηήο ζπλεπάγεηαη απώιεηα ηνπ δεύηεξνπ αγώλα αλ ππνβιεζεί 

έλζηαζε αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 23 

ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ. 

      Ωο ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ 14 εηώλ ησλ πνδνζθαηξηζηώλ γηα 

λα απνθηήζνπλ ην δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε αλδξηθέο νκάδεο 

λνείηαη ε εκεξνινγηαθή ζπκπιήξσζε ησλ 14 εηώλ (από ηελ εκέξα ησλ 

γελεζιίσλ ησλ 14 εηώλ θαη κεηά) (άξζξν 19 ηνπ ΚΑΠ). 

       Ο έιεγρνο αλήθεη ζηνλ δηαηηεηή ηνπ αγώλα, ν νπνίνο 

ππνρξενύηαη λα απαγνξεύεη ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ γηα όιεο ηηο 

εηδηθέο πεξηπηώζεηο απαγόξεπζεο ζπκκεηνρήο. 

γ.  Επηηξέπεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα αληηθαηάζηαζε κέρξη 

ηεζζάξωλ (4) πνδνζθαηξηζηώλ από θάζε νκάδα. Απαγνξεύεηαη ε 

ζπκκεηνρή εθ λένπ πνδνζθαηξηζηή πνπ έρεη αληηθαηαζηαζεί ζηε 

δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Επηηξέπεηαη λα γίλεη αληηθαηάζηαζε 

πνδνζθαηξηζηή πνπ ηηκωξήζεθε πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα.  

Απαγνξεύεηαη ζην Φ.Α. λα ζπκπιεξώλνληαη αλαπιεξωκαηηθνί 

πνδνζθαηξηζηέο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. Παξάβαζε ηωλ αλωηέξω 

ζεωξείηαη αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη ε ζρεηηθή έλζηαζε κπνξεί λα 

ππνβιεζεί ζύκθωλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Κ.Α.Π.. 

Απαγνξεύεηαη ε αληηθαηάζηαζε πνδνζθαηξηζηή πνπ έρεη απνβιεζεί 

από ην δηαηηεηή.  

δ.   Οη πνδνζθαηξηζηέο ηωλ νκάδωλ πνπ αξρίδνπλ ην παηρλίδη ηνπ 

αγώλα πξέπεη λα θέξνπλ ζηηο θαλέιεο ηνπο αξηζκνύο από 1 κέρξη 11. 

Κάζε πνδνζθαηξηζηήο πνπ αγωλίδεηαη ζα έρεη ηνλ ίδην αξηζκό από 

ηελ αξρή κέρξη ηε ιήμε ηνπ αγώλα, ζύκθωλα κε ην Φ.Α., ελώ νη 

αλαπιεξωκαηηθνί ζα έρνπλ αξηζκνύο από 12 κέρξη 18.                                                                       

 

Οη αξρεγνί ησλ νκάδσλ πξέπεη λα έρνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

αγψλα εηδηθφ δηαθξηηηθφ ζήκα ηεο ηδηφηεηαο ηνπο (πεξηβξαρηφλην). 

Ο έιεγρνο αλήθεη ζηνλ δηαηηεηή ηνπ αγψλα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα 

απαγνξεχεη ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηψλ γηα φιεο ηηο εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο απαγφξεπζεο ζπκκεηνρήο. 

ε.     Απαγνξεχεηαη επίζεο λ ΄ αλαγξάθνληαη ζηηο ζηνιέο ησλ 

πνδνζθαηξηζηψλ ραξαθηήξεο ή δηαθξηηηθνί ηίηινη ζχκθσλα κε ηνλ 

Κ.Α.Π.. 

ΑΡζΡΟ 7ν:  ΓΔΛΣΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΓΙΟΣΗΣΑ -  ΚΑΡΣΑ  ΤΓΔΙΑ – ΓΔΛΣΙΟ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ – ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΡΑΞΗ ΤΝΑΙΝΔΗ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

α.    Οη νκάδεο ζηνπο θηιηθνύο θαη επίζεκνπο αγώλεο ππνρξενύληαη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη λα 

παξαδίδνπλ ζην δηαηηεηή : 
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1. Σν δειηίν αηνκηθώλ ζηνηρείωλ πνδνζθαηξηζηή. Όζα δειηία πνδνζθαηξηζηώλ έρνπλ 

εθδνζεί από 03/08/2020 δελ είλαη απαξαίηεην νη πνδνζθαηξηζηέο λα είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζε θαηάζηαζε πξάμεο ζπλαίλεζεο πνδνζθαηξηζηώλ.  

 

2. Κάξηα πγείαο Αζιεηή  

      Η πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ηωλ αζιεηώλ θαηαγξάθεηαη ζε θάξηα πγείαο, είλαη   

         ππνρξεωηηθή θαη απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνπνλήζεηο  

         θαη αγώλεο. 

 Η Κάξηα Τγείαο Αζιεηή ζπληζηά απηνηειέο έγγξαθν θαη δελ ζπλδέεηαη κε ην   

 Γειηίν Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο. Απνηειεί πξνζωπηθό έγγξαθν ηνπ αζιεηή θαη 

 βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ. 

 Πξνζθνκίδεηαη ππνρξεωηηθά ζηνλ δηαηηεηή ηνπ αγώλα, ωο βαζηθή  πξνϋπόζεζε 

ζπκκεηνρήο ζηνλ αγώλα. 

 ηελ Κάξηα Τγείαο Αζιεηή πεξηιακβάλνληαη ηα θάηωζη ζηνηρεία : 

 Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία 

 Φωηνγξαθία (ζθξαγηζκέλε από ηνλ γηαηξό) 

 Αξηζκόο Γειηίνπ Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο 

 Όλνκα, επίζεην, παηξώλπκν αζιεηή 

 Έηνο γέλλεζεο 

 Α.Μ.Κ.Α. 

 Ηκεξνινγηαθή ζεώξεζε κε βεβαίωζε - ππνγξαθή ηαηξνύ γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ζπκκεηνρήο ζην άζιεκα (πξνεηνηκαζία θαη αγώλεο) θαη όηη έρεη  ππνβιεζεί ζηηο 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζύκθωλα κε ην Νόκν. 

 Η Κάξηα Τγείαο Αζιεηή έρεη ηζρύ έλα (1) έηνο από ηε ζεώξεζή ηεο. 

Δθδίδεηαη κόλν θαηόπηλ ηωλ εμήο ππνρξεωηηθώλ ηαηξηθώλ εμεηάζεωλ : Κιηληθή 

εμέηαζε, Αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό ηαηξηθό ηζηνξηθό, ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα. 

 

Η Κάξηα Τγείαο Αζιεηή ζεωξείηαη από ηαηξνύο κνλάδωλ παξνρήο ππεξεζηώλ 

πξωηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, Ννκαξρηαθώλ, Πεξηθεξεηαθώλ ή Παλεπηζηεκηαθώλ 

Ννζνθνκείωλ, πγεηνλνκηθώλ ζηξαηηωηηθώλ κνλάδωλ ή από ηαηξνύο έρνληεο νπνηαδήπνηε  

ζρέζε κε ην Γεκόζην ή κε Ν.Π.Γ.Γ., θαζώο θαη από ηαηξνύο ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα, 

θαηέρνληεο ηελ θαξδηνινγηθή εηδηθόηεηα. 

Θεωξείηαη θαη από ηαηξνύο ινηπώλ εηδηθνηήηωλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

κεηεθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία δηνξγαλώλεη ην Δ.Κ.Α.Δ.,  ζε ζέκαηα πξν 

αγωληζηηθνύ ειέγρνπ ηωλ αζιεηώλ.             

 

3. Γειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή θαη βνεζνύ πξνπνλεηή (όηαλ ππάξρεη θαη   

      δειώλεηαη). 

 

4. ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΣΤΠΗ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΗΜΔΝΗ ΚΑΣΆΣΑΗ  ΑΠΟ ΣΗΝ Δ.Π.. ΓΡΑΜΑ ΠΡΑΞΗ   

        ΤΝΑΙΝΔΗ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ  ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2020-   

2021. (ζα ηελ παξαιάβνπλ ηα ζωκαηεία από ηε γξακκαηεία ηεο Δ.Π.. Γξάκαο). ΦΩΣΟΣΤΠΙΑ  

         ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΔΝ ΓΙΝΔΣΑΙ ΓΔΚΣΗ  ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΙΑΙΣΗΣΗ. 

                                                  

5. ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΜΔ ΠΡΑΞΗ ΤΝΑΙΝΔΗ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ  

       Η Καηάζηαζε παξαγόληωλ κε πξάμεο ζπλαίλεζεο πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ (ππάξρεη ζην site ηεο 

Δ.Π.. Γξάκαο (e-p-sdra@otenet.gr / έγγξαθα - ππνδείγκαηα) ζπκπιεξώλεηαη από ην ζωκαηείν κε 



    ΔΝΩΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ ΓΡΑΜΑ 

 Γ. Παπαλδξένπ 36, 66100, Δξάκα, Τει. 25210 36081-47057, Fax 25210 36071 www.epsd.gr  e-mail: e-p-sdra@otenet.gr                                                                       

 

6 

ππνρξεωηηθά ζπκπιεξωκέλα όια ηα ζηνηρεία, πξνζθνκίδεηαη ζηε δηνξγαλώηξηα  πξωηνθνιιείηαη εθόζνλ 

πξώηα  ειεγρηεί θαη παξαδίδεηαη ζην ζωκαηείν . ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ  

        ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΝΩΗ ΓΔΝ ΓΙΝΔΣΑΙ ΓΔΚΣΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΙΑΙΣΗΣΗ.                                                  

Τν ππό ζηνηρείν α-3 αλαθεξόκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή εθδίδεηαη γηα κηα 

αγσληζηηθή πεξίνδν γηα ηα Εζληθά πξσηαζιήκαηα θαη ηελ Γ ΄ Εζληθή από ηελ Ε.Π.Ο. γηα ηα δε 

ηνπηθά Εξαζηηερληθά  από ηηο νηθείεο Ε.Π.Σ.. 

Ο δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεκεηώζεη ζηελ νηθεία ζηήιε ηνπ Φ.Α. ηηο ηπρόλ ειιείςεηο 

ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ. 

Απαγνξεύεηαη επίζεο ε είζνδνο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ηνπ δηπισκαηνύρνπ πξνπνλεηή  κε 

δίπισκα πξνπνλεηή ΕΠΟ/UEFA πνπ δελ θαηέζεζε ην δειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή ή ηνπ 

εθηεινύληνο ρξέε πξνπνλεηή πνπ δελ θαηέζεζε ηελ άδεηα εηζόδνπ πνπ εθδίδεη ε Ε.Ε. ηεο Ε.Π.Σ. 

Δξάκαο. 

β.  Οη δηαηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα, 

όζα ν Καλνληζκόο (Κ.ΑΠ.  - Καλνληζκόο Δηαηηεζίαο) νξίδεη. 
 

ΑΡζΡΟ 8ν: ΔΝΣΑΔΙ 

   α.   Ελζηάζεηο επηηξέπνληαη ζύκθσλα κε ην  άξζξν 23 ηνπ Κ.Α.Π., θαζώο θαη όπνηεο δηαηάμεηο 

ηζρύνπλ θαη πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ρξεκαηηθό  παξάβνιν πελήληα επξώ (50,00€) θαζώο θαη 

από ην «ηέινο ιεηηνπξγίαο επηηξνπήο» πνπ θαζνξίδεηαη ζηα πελήληα επξώ (50,00€) 

       Τν παξάβνιν ζε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί ε έλζηαζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο δηνξγαλώηξηαο, 

αιιηώο επηζηξέθεηαη ζηελ εληζηάκελε νκάδα. Τν ηέινο ιεηηνπξγίαο Επηηξνπήο δελ επηζηξέθεηαη 

ζηνλ πξνζθεύγνληα.  

β.   Κάζε είδνο έλζηαζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ρωξηζηά, δειαδή κε ηδηαίηεξν ππόκλεκα γηα λα 

γίλεη ηππηθά δεθηή γηα ζπδήηεζε. Δηδηθά θαη κόλν γηα ηελ ππνβνιή έλζηαζεο πιαζηνπξνζωπίαο  

πνδνζθαηξηζηή εθηόο ηνπ όηη θαηαρωξείηαη ζηελ νηθεία ζηήιε ζην Φ.Α. από ηνπο αξρεγνύο 

ηωλ νκάδωλ πνπ ελίζηαληαη, κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. θαη ζύκθωλα κε όηη άιιν νξίδεη ην 

άξζξν 23 παξ. 2
ΙΙ 

θαη 3  ηνπ Κ.Α.Π. θαηαηίζεηαη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, ππνρξεωηηθά, 

μερωξηζηό παξάβνιν γηα θάζε έλα πξόζωπν ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη θάζε κηα από ηηο 

ελζηάζεηο, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα εμεηάζεη ε Δπηηξνπή. 

 ΔΝΣΑΔΙ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΜΔ ΣΟ ΙΓΙΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ Η ΔΓΓΡΑΦΟ 

ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΝΣΑΙ. 

γ.     Η εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ Κ.Α.Π.. 

δ.     Έλζηαζε - θαηαγγειία επηηξέπεηαη από ηξίηεο νκάδεο πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ θαη 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π.. 
 

ΑΡζΡΟ 9ν: ΣΟΛΔ ΟΜΑΓΩΝ 

α. Βεβαίσζε ρνξεγώλ:  

Σν θάζε ζσκαηείν νθείιεη λα ππνβάιιεη αίηεκα έσο 14-08-2020 αξρηθά 

(εθηόο εάλ πξνθύςεη αξγόηεξα λένο ρνξεγόο), γηα ηελ έγθξηζε 

νπνηνπδήπνηε ρνξεγνύ  θαη κόλν αλ ιάβεη ηελ απαξαίηεηε βεβαίσζε ζα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ δηαθήκηζε ζηηο ζηνιέο ησλ 

πνδνζθαηξηζηώλ ηνπο, (Άξζξν 14 παξ. 4 ηνπ Κ.Α.Π.).  

β.    Ηζρχνπλ φζα θαζνξίδνπλ ην άξζξν 14 ηνπ Κ.Α.Π. θαη ην άξζξν 4 

ηνπ Καλνληζκνχ Παηδηάο. Δηδηθφηεξα : 
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Οη νκάδεο πνπ δηαγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά πξέπεη λα θαηεβαίλνπλ 

ζηνπο αγψλεο κε ηα ρξψκαηα πνπ έρνπλ δειψζεη ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

άξζξα ηνπ Κ.Α.Π.. 

Οη πνδνζθαηξηζηέο ησλ νκάδσλ πνπ αξρίδνπλ ην παηρλίδη ηνπ αγώλα 

πξέπεη λα θέξνπλ ζηηο θαλέιεο ηνπο αξηζκνύο από 1 κέρξη 11. 

Κάζε πνδνζθαηξηζηήο πνπ αγσλίδεηαη ζα έρεη ηνλ ίδην αξηζκό από 

ηελ αξρή κέρξη ηε ιήμε ηνπ αγώλα, ζύκθσλα κε ην Φ.Α., ελώ νη 

αλαπιεξσκαηηθνί ζα έρνπλ αξηζκνύο από 12 κέρξη 18. 

 Ζ ζηνιή θάζε πνδνζθαηξηζηή απνηειείηαη απφ κία θαλέια, 

θάιηζεο, παληεινλάθη, πνδνζθαηξηθά ππνδήκαηα θαζψο ππνρξεσηηθά θαη 

επηθαιακίδεο θαη πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθε γηα ηνπο 

πνδνζθαηξηζηέο ηεο ίδηαο νκάδαο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη δηαγσληδφκελεο νκάδεο έρνπλ ζηνιέο κε ηα 

ίδηα ρξψκαηα ή παξεκθεξή, ε γεπεδνχρνο νκάδα έρεη ππνρξέσζε λα 

αιιάμεη ζηνιή θαη ζε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε 

ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Κ.Α.Π. 

Αλ ν δηαηηεηήο δηαπηζηψζεη φηη έλαο πνδνζθαηξηζηήο έρεη 

αληηθείκελα πνπ δελ επηηξέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Παηδηάο, ηα 

νπνία κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα γηα ηνπο ππνινίπνπο 

πνδνζθαηξηζηέο, πξέπεη λα δηαηάμεη ηνλ πνδνζθαηξηζηή λα ηα βγάιεη. 

ε πεξίπησζε πνπ δε ζπκκνξθσζεί κε ηελ εληνιή ηνπ δηαηηεηή ν 

πνδνζθαηξηζηήο απνθιείεηαη απφ ηνλ αγψλα. 

Πνδνζθαηξηζηήο ζηνλ νπνίν απαγνξεχεηαη λα πάξεη κέξνο ζηνλ 

αγψλα επεηδή έθαλε παξάβαζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Κ.Α.Π. ζρεηηθά κε ηε 

ζηνιή δελ κπνξεί λα κπεη ζην γήπεδν, παξά κφλν ζε δηαθνπή ηνπ 

αγψλα, αθνχ παξνπζηαζζεί πξνεγνπκέλσο ζην δηαηηεηή θαη δηαπηζηψζεη  

απηφο φηη ν πνδνζθαηξηζηήο ζπκκνξθψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ Κ.Α.Π.. 

Δπηηξέπεηαη ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο λα έρνπλ γπαιηά, κε ηνλ φξν 

φηη ζα είλαη θαιά ζηεξεσκέλα θαη ζα είλαη άζξαπζηα, ζχκθσλα κε ηε 

γξαπηή δήισζε ηνπο θαη χζηεξα από ζρεηηθό έιεγρν ηνπ δηαηηεηή, νπνίνο παίξλεη θαη 

ηελ ηειηθή απφθαζε. 

γ.    Οκάδεο πνπ επηζπκνχλ λα δηαθεκίζνπλ πάλσ ζηηο ζηνιέο ησλ 

πνδνζθαηξηζηψλ δηάθνξα πξντφληα ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ κε αίηεζή 

ηνπο αθνχ ηχρνπλ ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηελ δηνξγαλψηξηα, 

νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

1.  Ζ δηαθήκηζε απνηππψλεηαη ζην εκπξφζζην θαη ζην νπίζζην κέξνο 
ηεο θαλέιαο θαη   

                 ηνπ παληεινληνχ ηνπ πνδνζθαηξηζηή, εθ ' φζνλ θξηζεί 

αλαγθαίν απφ ηηο νκάδεο. 

2.  Ζ δηαθήκηζε δελ έρεη θφλην, δελ ηνλίδεηαη θαη δελ 

πεξηθιείεηαη ζε πιαίζην. 

3.  Ζ δηαθήκηζε, άκεζε ή έκκεζε, πξντφλησλ πνπ είλαη αληίζεηα κε 
ηελ αζιεηηθή  

                   ηδέα απαγνξεχεηαη. 

4.   Ζ δηαθήκηζε θαηαζθεπαζηψλ αζιεηηθψλ ζηνιψλ απνηππψλεηαη ζην 
επάλσ δεμηφ κέξνο ηεο θαλέιαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, δελ έρεη 
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θφλην θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε (15) 

ηεηξαγσληθά εθαηνζηά. 

5.  Σα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ηζρχνπλ θαη γηα ηελ 
δηαθήκηζε ζηηο  

                   ζηνιέο ησλ δηαηηεηψλ. Ζ άδεηα γηα ηα ηνπηθά 

πξσηαζιήκαηα δίλεηαη απφ ηελ   

                   νηθεία Δ.Π... 

δ.     Ο δηαηηεηήο ηνπ αγψλα κεηά απφ αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο 

νκάδαο αλαγξάθεη ζην ΦΑ. ηηο ηπρφλ ειιείςεηο. Σν ζσκαηείν πνπ δελ 

εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ β ΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

κεηά απφ δηαπίζησζε ηεο δηνξγαλψηξηαο παξαπέκπεηαη ζηα αξκφδηα 

δηθαηνδνηηθά φξγαλα κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηεο δηνξγαλψηξηαο. 

 

ΑΡζΡΟ 10ν:    ΜΠΑΛΔ ΑΓΩΝΩΝ (Νν5) 

       Κάζε κία απφ ηηο δηαγσληδφκελεο νκάδεο είλαη 

ππνρξεσκέλε λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαηηεηή απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

αγψλα κέρξη ηε ιήμε ηνπ, ε κελ γεπεδνχρνο νκάδα έμε (6) κπάιεο, ε 

δε θηινμελνχκελε δχν (2) κπάιεο θαλνληθέο  θαη ζε θαιή θαηάζηαζε  

νη νπνίεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε 

ηνπ αγψλα νη κπάιεο ηεο γεπεδνχρνπ νκάδαο. 

  Γηα ηελ κπάια πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγψλα, απνθαζίδεη 

κφλν ν δηαηηεηήο. 

           Ζ δε δηνξγαλψηξηα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη 
ππνρξεσηηθή ρξήζε ζηα πξσηαζιήκαηα ζπγθεθξηκέλεο κπάιαο (ηχπν ή 
επσλπκία) ηελ νπνία νθείινπλ λα παξνπζηάδνπλ ζηνπο αγψλεο. 
      

ΑΡζΡΟ 11ν: ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ - ΓΙΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ 

α)         Ο γηαηξόο αγώλα ή ν εθηειώλ ρξέε γηαηξνύ αγώλα – 

ππεύζπλνο Α ΄ βνεζεηώλ  νξίδεηαη από ηελ Δ.Π.. Γξάκαο / 

Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή. 

β.)       Σα γεπεδνχρα ζσκαηεία ζε θάζε αγψλα πξέπεη λα έρνπλ ζηε 

δηάζεζε ηνπ γηαηξνχ αγψλα ή ηνπ εθηειψλ ρξέε γηαηξνχ – ππεχζπλνπ Α 

΄ βνεζεηψλ ην απαξαίηεην θαξκαθεπηηθφ πιηθφ , (ςαιίδη, ςπθηηθφ, 

γάδεο θιπ)   γηα ηηο πξψηεο βνήζεηεο, γηιέθν γηα ηνλ  ππεχζπλν Α ΄ 

Βνεζεηψλ ηνπ αγψλα θαη θνξείν γηα κεηαθνξά ηξαπκαηία. Σν 

θαξκαθεπηηθφ πιηθφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ησλ 

απνδπηεξίσλ.  

Δηδηθόηεξα ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ Κ.Α.Π.. 

                                                               

ΑΡζΡΟ 12ν: ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΑΓΩΝΑ - ΣΗΡΗΗ ΣΑΞΗ 

α) Σα ζπκκεηέρνληα ζσκαηεία αλαιακβάλνπλ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο γηα 

ηελ ηέιεζε ησλ αγψλσλ ζηα δεισζέληα απφ απηά γήπεδα.  

Γηα δηεπθφιπλζή ζαο φια ηα ζσκαηεία καδί κε ηε δήισζε 

ζπκκεηνρήο  ζα πξέπεη κέρξη 14-08-2020 λα πξνζθνκίζνπλ ζηε  

δηνξγαλψηξηα Δ.Π.. Γξάκαο εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε απφ ηηο 

Κξαηηθέο Αξρέο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπ ζσκαηείνπ γηα ηελ θαηάζεζε αηηήζεσλ γηα έθδνζε άδεηαο φισλ ησλ 
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εληφο έδξαο αγψλσλ Πξσηαζιήκαηνο αλδξψλ, Κππέιινπ θαη  Παηδηθψλ 

Πξσηαζιεκάησλ γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020-2021. 

ε πεξίπησζε πνπ δε ζα εθδνζεί άδεηα αγψλα κε ππαηηηόηεηα ηνπ 

γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ, ν αγψλαο θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηνπ αληηπάινπ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Α.Π.. 

β) Σα γεπεδνχρα ζσκαηεία πξέπεη λα ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια 

κέηξα πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο πξάμεσλ πνπ δπζθεκνχλ ην άζιεκα ή 

δηεγείξνπλ ην θίιαζιν θνηλφ θαη είλαη ππεχζπλα γηα θάζε 

αληηαζιεηηθή ελέξγεηα ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, ησλ κειψλ θαη ησλ νπαδψλ 

ηνπ. 

ΑΡζΡΟ 13ν: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

Ζ νηθνλνκηθή νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη επηζηαζία γίλεηαη  απφ ηελ 

Δ.Π.. Γξάκαο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Α.Π.  

   Δηδηθφηεξα: 

α) ΄Οια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο βαξχλνπλ ην ζσκαηείν πνπ 

κεηαθηλείηαη, ρσξίο απηφ λα δηθαηνχηαη λα ηα εηζπξάμεη απφ ηελ 

εθθαζάξηζε ηνπ αγψλα. 

β) Σα έμνδα δηαηηεζίαο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν 

φπσο ζρεηηθά θαζνξίδεηαη θαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζεο. 

γ) Ζ απνδεκίσζε γηαηξνχ - ππεχζπλνπ α' βνεζεηψλ βαξχλεη εμ 

νινθιήξνπ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν. 

δ) Απφ ηηο αθαζάξηζηεο εηζπξάμεηο θάζε αγψλα αθνχ αθαηξεζνχλ νη 

ζρεηηθέο θξαηήζεηο ην ππφινηπν πνπ απνκέλεη πεξηέξρεηαη εμ 

νινθιήξνπ ζην γεπεδνχρν ζσκαηείν. 

ΑΡΘΡΟ 14ν : ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ – Μ.Μ.Δ. 

α.   Τν απνθιεηζηηθό δηθαίσκα γηα ηειενπηηθή ή ξαδηνθσληθή κεηάδνζε ησλ αγώλσλ ησλ ηνπηθώλ 

πξσηαζιεκάησλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ην έρεη ε Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. 

ΓΡΑΜΑ, πνπ κπνξεί λα ζπλάπηεη ζχκβαζε κε νπνηνδήπνηε ηειενπηηθφ ή 

ξαδηνθσληθφ νξγαληζκφ γηα ηελ απεπζείαο κεηάδνζε πνδνζθαηξηθψλ 

αγψλσλ ή γηα κεηάδνζε ηειενπηηθψλ ζηηγκηφηππσλ κεηά ηε ιήμε απηψλ 

ησλ αγψλσλ. Ζ ρξεκαηηθή αληηπαξνρή γηα ηηο παξαπάλσ κεηαδφζεηο ζα 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο. 

β.      Ζ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θαη 

γηα ηνπο επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνπο ε ηδηνθηήηεο ειεθηξνληθψλ site 

λα ηνπο επηηξέςεη ηελ είζνδν γηα ιήςε θσηνγξαθηψλ ε βηληενζθφπεζε 

θαη πξνβνιή πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ. 

γ. Γηα ηηο παξαπάλσ δεζκεχζεηο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ αιιά θαη ηεο δεκφζηαο πξνβνιήο ηνπ 

έκςπρνπ δπλακηθνχ ππεχζπλν θξίλεηε ην θάζε κέινο ηεο Έλσζήο καο 

απαγνξεχνληαο ηελ είζνδν ζε φπνηνλ δελ θέξεη ηελ απαξαίηεηε 

δηαπίζηεπζε ζθξαγηζκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηελ Δ.Δ. ηεο Έλσζήο 

καο.   

δ.   Σν παξαπάλσ δηθαίσκα ηνπ, ε Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο κπνξεί λα 

ην εθρσξεί ζηα ζσκαηεία ηεο δχλακεο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη κε 

απφθαζή ηνπ λα εηζπξάηηεη αλάινγν αληίηηκν μερσξηζηά γηα θάζε 

πεξίπησζε . 
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Σν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ζα εηζπξάμεη απφ ηπρφλ ελδηαθεξφκελνπο 

απνινγηζηηθά ζα δίδεηαη ζηα ζσκαηεία σο νηθνλνκηθή ελίζρπζε.   

ΑΡζΡΟ 15ν: ΔΠΑζΛΑ ΣΔΛΙΚΟΤ ΑΓΩΝΑ 

α) ηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηνπο ηειηθνχο Κππέιινπ θαη Super Cup 

απνλέκνληαη θχπειια θαη  κεηάιιηα ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ αγψλσλ.   

Δπίζεο ζηνπο ίδηνπο ηειηθνχο  απνλέκεηαη έπαζιν MVP αγψλα ζε 

πνδνζθαηξηζηή. 

β). ΄Οινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζηνπο ηειηθνχο αγψλεο 

θαζψο θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί, νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ θαη λα  

παξαιάβνπλ ηα έπαζια θαη ηα κεηάιιηα κε πξψηε ηε ληθήηξηα θαη 

δεχηεξε απηή πνπ εηηήζεθε. 

Οη πνδνζθαηξηζηέο πνπ δελ ζα πεηζαξρήζνπλ ζ' απηή ηελ ππνρξέσζε 

ηηκσξνχληαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ δχν (2) αγσληζηηθψλ εκεξψλ θαη 

ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 200,00 Δπξψ θαη εθφζνλ - θαηά ηελ θξίζε ηεο 

δηνξγαλψηξηαο Έλσζεο-απνδεηρζεί ππαηηηφηεηα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηεο 

δηνίθεζήο ηνπ, ηηκσξείηαη κε απψιεηα ηνπ πξψηνπ επίζεκνπ αγψλα ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο ζην νπνίν δηθαηνχηαη λα κεηέρεη ηεο επφκελεο 

πεξηφδνπ θαη επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή πνπ νξίδεη ε Δ.Δ. ηεο 

Δ.Π.. Γξάκαο. 

γ)   ηνπο δηαηηεηέο, ππεπζχλνπο Α ΄ βνεζεηψλ, παξαηεξεηέο πνπ 

κεηέρνπλ ζηνπο παξαπάλσ ηειηθνχο απνλέκεηαη απφ έλα αλακλεζηηθφ.  

 

ΑΡζΡΟ 16ν : ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

α) Ζ δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ θππέιινπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.) 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020-2021 όια ηα ζσκαηεία 

είλαη ππνρξεσκέλα λα εθαξκόζνπλ ην Τγεηνλνκηθό Πξσηόθνιιν ηεο 

Αξκόδηαο Αξρήο θαη Οκνζπνλδίαο.  

β) Ζ πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Α ΄ Δξαζηηερληθήο θαη ε Κππειινχρνο 
νκάδα ηεο Έλσζήο καο, ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ 2020-2021, ζα 

είλαη ππνρξεσκέλεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ ηεο πεξηφδνπ 2021-

2022, λα δψζνπλ κεηαμχ ηνπο θηιηθφ αγψλα (Super Cup), ζε γήπεδν  

θαη ζε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο. Οη 

εηζπξάμεηο απηνχ ηνπ αγψλα ζα δηαηεζνχλ γηα θηιαλζξσπηθφ ζθνπφ. 

  Δάλ πξσηαζιήηξηα θαη Κππειινχρνο είλαη ε ίδηα νκάδα, ηφηε ζηε 

ζέζε ηεο Κππειινχρνπ νκάδαο ζα αγσλίδεηαη ε αληίπαινο ηεο νκάδα 

ζην ηειηθφ αγψλα. Οη δχν απηέο νκάδεο ΓΔΝ επηηξέπεηαη ηελ ίδηα 

εκέξα λα δίλνπλ θαη άιινλ αγψλα, ζε άιιν γήπεδν θαη κε άιιε νκάδα. 

γ) Σν Κππειινύρν ζσκαηείν πεξηόδνπ 2020-2021 ζπκκεηέρεη 

ππνρξεσηηθά ζην Κύπειιν Διιάδνο πεξηόδνπ 2021-2022 πνπ 

δηνξγαλώλεηαη από ηελ Δ.Π.Ο..  

δ) Ζ πξνθήξπμε απηή είλαη πξφηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζχκβαζεο 

κεηαμχ ηεο Δ.Π.. Γξάκαο, δηνξγαλψηξηαο ησλ αγψλσλ θππέιινπ 

Διιάδαο εξαζηηερλψλ, θαη ησλ ζσκαηείσλ πνπ έρνπλ δειψζεη ζπκκεηνρή 

ζ' απηή. Με ηελ αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο πξνθήξπμεο ζπληειείηαη ε 

παξαπάλσ ζχκβαζε (άξζξν 7, παξ. 2 ηνπ Κ.Α.Π.)   
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ε) Ζ Δ.Π.. Γξάκαο δηαηεξεί ην απφιπην δηθαίσκα κεξηθήο ή νιηθήο 

ηξνπνπνίεζεο ηεο πξνθήξπμεο θαη κεηά ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ, εθφζνλ 

θξίλεη απηφ απαξαίηεην (π.ρ. ελαξκφληζε κε ελδερφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κ.Α.Π. θιπ ). 

ΑΡζΡΟ 17ν: ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ απηή ηελ πξνθήξπμε, ζε ζπλδπαζκφ 

αλάινγα θαη κε ηελ πξνθήξπμε εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ αλδξψλ 

2020-2021 ηεο Έλσζήο καο, ηνλ θαλνληζκφ αγψλσλ πνδνζθαίξνπ θαη ηελ 

αζιεηηθή λνκνζεζία, ζα ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. 

Γξάκαο. 

 

 

 

 

Γηα ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

             ΓΔΩΡ. ΥΑΣΕΖΑΡΟΓΛΟΤ        ΓΖΜ. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ 
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