Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2022
Αριθ. Πρωτ. -- 1327 --

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ Ρ Ε Π Α Ν Α Σ»
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023
Η ΄Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
1.-

Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα,

2.-

Το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Μ.,

3.-

Τους Κανόνες Παιχνιδιού, τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου
(Κ.Α.Π.) Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και τον Πειθαρχικό Κώδικα,

4.-

Την από 19.7.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Π
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Την 52η διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων της Ε.Π.Σ.
Μακεδονίας «Σταύρος Ρεπανάς» περιόδου 2022 – 2023 για τη διεξαγωγή των οποίων ισχύουν τα
παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1ο:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α)
Στους αγώνες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στην Γ’ Εθνική, A1 και A΄ Ερασιτεχνική κατηγορία, ενώ προαιρετικά και εφόσον επιθυμούν, έχουν
δικαίωμα να καταθέσουν δήλωση συμμετοχής οι ομάδες της Β΄ και Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας
και οι ερασιτεχνικές ομάδες των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας της
Ε.Π.Σ. Μακεδονίας.
β)

Οι πιο πάνω ομάδες που έχουν υποχρέωση ή δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες

κυπέλλου, πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 10.08.2022 στην Ένωση, συμπληρωμένη
με όλα τα στοιχεία, την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που θα είναι
αναρτημένο στο site της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας (www.epsm.gr) ή θα χορηγεί η Ένωση.
Η δήλωση συμμετοχής για τα σωματεία της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, πρέπει να συνοδεύεται
από παράβολο 150,00 euro, της A1 και A΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, πρέπει να συνοδεύεται από
παράβολο 100,00 euro, της Β’ και Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας το παράβολο είναι 25,00 euro, ενώ
για τις ερασιτεχνικές ομάδες των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας της
Ένωσης, το παράβολο θα είναι ανάλογο με την κατηγορία που θα δηλώσουν συμμετοχή.
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γ)
Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής από τα υποχρεούμενα να συμμετάσχουν σωματεία ή η
υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από αυτό. Επιπλέον, η
ομάδα αυτή χάνει με τέρματα 0-3 τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος με απόφαση της
Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Μ.
δ)
Δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσμα μπορεί να γίνει δεκτή - και θεωρείται ότι
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα - εφόσον υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας της
κλήρωσης των αγώνων της α’ φάσης.
ε)
Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να καταθέσουν στους παρακάτω Τραπεζικούς
λογαριασμούς το αντίστοιχο παράβολο και οφείλουν, στη συνέχεια, το αποδεικτικό της τραπεζικής
κατάθεσης να το ΕΠΙΣΥΝΑΨΟΥΝ στο ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΔΙΟ της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής και
μετέπειτα να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται.
Επίσης, όσα σωματεία έχουν οικονομικές εκκρεμότητες στην Ένωση, την οφειλή τους έχουν
την υποχρέωση και τη δυνατότητα να την καταθέσουν στους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Ε.Π.Σ.
Μακεδονίας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
και στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

GR48 0172 2360 0052 3602 1796 699

GR3401105400000054020356009.

στ)
Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης και,
επιπλέον, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής κατατίθεται δήλωση του σωματείου περί αποδοχής του
Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της F.I.F.A., της
U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο.
ζ)
Τα σωματεία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και δήλωση
προσωπικών δεδομένων αξιωματούχου ομάδας 2022 – 2023 (υπάρχει αναρτημένη στο site της
Ένωσης www.epsm.gr στην ενότητα «Έγγραφα – Υποδείγματα») για τα μέλη του Δ.Σ. που
δηλώνονται, με όλα τα πεδία συμπληρωμένα, εφόσον δεν έχει κατατεθεί τις προηγούμενες
αγωνιστικές περιόδους. Το ως άνω έντυπο πρέπει να φέρει οπωσδήποτε θεώρηση για το γνήσιο
της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή από το gov.gr.
η)
Όλα τα σωματεία οφείλουν υποχρεωτικά, να δηλώσουν ως έδρα τους γήπεδο με φυσικό ή
πλαστικό χλοοτάπητα, προσκομίζοντας απαραίτητα το παραχωρητήριο από την αρχή που ανήκει
το γήπεδο. Επίσης, κάθε σωματείο δύναται να δηλώσει και εναλλακτική έδρα / γήπεδο με φυσικό ή
πλαστικό χλοοτάπητα, προσκομίζοντας και το παραχωρητήριο από την αρχή που ανήκει το
γήπεδο. Σε περίπτωση ενδεχόμενης αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου με φυσικό ή πλαστικό
χλοοτάπητα, το σωματείο έχει την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η
αρμόδια Επιτροπή Κυπέλλου της Ε.Π.Σ.Μ.
ΑΡΘΡΟ 2ο:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

α)
Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή θ’ αγωνίζονται από την α’ φάση μέχρι την
προημιτελική φάση ξεχωριστά οι ομάδες της Γ’ Εθνικής, της Α1 και της Α’ Ερασιτεχνικής
κατηγορίας και ξεχωριστά οι ομάδες της Β’ και της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας. Οι ερασιτεχνικές
ομάδες των Π.Α.Ε. θα ενταχθούν σε ομίλους ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα δηλώσουν
συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Η κατάρτιση των ομίλων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της
Επιτροπής Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την αποφυγή
μεγάλων και δαπανηρών μετακινήσεων και με γεωγραφικά κριτήρια.
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β)
Στην πρώτη (α’) φάση διεξαγωγής των αγώνων θα αγωνισθούν οι ομάδες της Α1 και της Α’
Ερασιτεχνικής κατηγορίας σε αγώνες νοκ άουτ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 10 – 11 / 9 / 2022. Τα
σωματεία μικρότερης κατηγορίας αγωνίζονται στην έδρα τους.
Η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, με νεότερη απόφαση του Δ.Σ., τις ημερομηνίες
έναρξης διεξαγωγής των αγώνων.
γ)
Oι αγώνες της πρώτης (α’) φάσης των ομάδων της Β’ και Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα
διεξαχθούν στις 17 – 18 / 9 / 2022 και είναι, επίσης, νοκ – άουτ. Τα σωματεία μικρότερης κατηγορίας
αγωνίζονται στην έδρα τους.
δ)
Οι ερασιτεχνικές ομάδες των Π.Α.Ε. θα ενταχθούν σε ομίλους ανάλογα με την κατηγορία
στην οποία θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα και σ’ αυτήν την κατηγορία θα αγωνίζονται
μέχρι την προημιτελική φάση.
ε)
Στη δεύτερη (β’) φάση διεξαγωγής των αγώνων συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της α’
φάσης. Οι αγώνες της β’ φάσης (ξεχωριστά θ’ αγωνιστούν οι ομάδες της Α1 - Α’ κατηγορίας και της
Β’ – Γ’ κατηγορίας) είναι νοκ – άουτ και θα πραγματοποιηθούν στις 17 – 18 / 9 / 2022 και 24 – 25 / 9 /
2022, αντίστοιχα. Τα σωματεία μικρότερης κατηγορίας αγωνίζονται στην έδρα τους.
στ)
Στην τρίτη (γ’) φάση διεξαγωγής των αγώνων συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της
προηγούμενης (β’) φάσης. Οι αγώνες αυτοί (μεταξύ των ομάδων της Α1, Α΄ κατηγορίας και των
Ερασιτεχνικών ομάδων των Π.Α.Ε. και ξεχωριστά μεταξύ των ομάδων της Β΄ - Γ΄ κατηγορίας ή
Ερασιτεχνικών ομάδων των Π.Α.Ε.) θα είναι νοκ άουτ. Οι αγώνες θα οριστούν σε ημέρα Τετάρτη ή
σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα με απόφαση της Επιτροπής Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων. Τα
σωματεία μικρότερης κατηγορίας αγωνίζονται στην έδρα τους.
ζ)
Στην τέταρτη (δ’) φάση διεξαγωγής των αγώνων συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της
προηγούμενης (γ’) φάσης και θα προστεθούν και οι ομάδες της Γ’ Εθνικής κατηγορίας. Οι αγώνες
αυτοί (μεταξύ των ομάδων της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, Α1, Α΄ κατηγορίας και των Ερασιτεχνικών
ομάδων των Π.Α.Ε. και ξεχωριστά μεταξύ των ομάδων της Β΄ - Γ΄ κατηγορίας ή Ερασιτεχνικών
ομάδων των Π.Α.Ε.) θα οριστούν σε ημέρα Τετάρτη με απόφαση της Επιτροπής Κυπέλλου
Ερασιτεχνικών Ομάδων και θα είναι επίσης νοκ άουτ. Τα σωματεία μικρότερης κατηγορίας
αγωνίζονται στην έδρα τους.
η)
Οι αγώνες και στις επόμενες φάσεις διεξάγονται με το σύστημα των απλών συναντήσεων
αποκλεισμού (νοκ άουτ) και τα σωματεία μικρότερης κατηγορίας αγωνίζονται στην έδρα τους,
εκτός από τους αγώνες της ημιτελικής φάσης που θα διεξαχθούν με το σύστημα των διπλών
συναντήσεων.
θ)
Οι ομάδες της Β’ και Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα αγωνίζονται μεταξύ τους μέχρι την
προημιτελική φάση (στην οποία προβλέπεται υποχρεωτικά να φτάσει μία ομάδα).
ι) Όλοι οι αγώνες ορίζονται ύστερα από δημόσια κλήρωση. Δύνανται να οριστούν και ημέρα
Δευτέρα ή Τετάρτη ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα, εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα σε κάποια
γήπεδα του πολεοδομικού συγκροτήματος ή προς αποφυγή συνωστισμού σε κάποιες αθλητικές
εγκαταστάσεις ή για έκτακτα γεγονότα ή για άλλους λόγους.
Η ομάδα που κληρώνεται πρώτη είναι γηπεδούχος, όταν το ζεύγος των ομάδων που θα
κληρωθεί ανήκει στην ίδια κατηγορία. Αν, όμως, από τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης
προκύψει ζεύγος ομάδων οι οποίες ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία, τότε η ομάδα που
αγωνίζεται στην κατώτερη ερασιτεχνική κατηγορία, ανεξάρτητα αν δεν έχει κληρωθεί πρώτη, θα
είναι γηπεδούχος.
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Οι ομάδες της Γ’ Εθνικής κατηγορίας θεωρούνται ότι ανήκουν στην ανώτερη Ερασιτεχνική
κατηγορία και ακολουθούν κατά σειρά οι ομάδες της Α1, της Α’, οι ερασιτεχνικές ομάδες των Π.Α.Ε.,
της Β’ και της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας.
Στις περιπτώσεις των διπλών συναντήσεων (ημιτελική φάση) ο πρώτος αγώνας διεξάγεται
στο γήπεδο της ομάδας που κληρώνεται πρώτη, ενώ ο δεύτερος στο γήπεδο της αντίπαλης
ομάδας.
ια)
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, στους αγώνες που διεξάγονται με το σύστημα των
απλών συναντήσεων, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 12 του
άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (παράταση μισής
ώρας, πέναλτι κ.λ.π.).
ιβ)
Στους αγώνες που διεξάγονται με το σύστημα των διπλών συναντήσεων αν από τα
αποτελέσματα και των δύο αγώνων δεν προκύπτει η ομάδα που προκρίνεται, εφόσον το άθροισμα
τερμάτων που θα σημειώσουν οι δύο ομάδες είναι το ίδιο (π.χ. 3 τέρματα υπέρ, 3 τέρματα κατά,
δηλαδή δεν υπερισχύουν τα εκτός έδρας τέρματα), τότε ο δεύτερος αγώνας μετά την κανονική του
λήξη οδηγείται στην παράταση και παρατείνεται κατά δύο (2) δεκαπεντάλεπτα ημίχρονα.
Αν όμως κατά την ημίωρη παράταση δεν σημειωθεί τέρμα, τότε η νικήτρια ομάδα θα
αναδειχθεί με εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι), σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 12 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
ιγ)
Ο τελικός για την ανάδειξη του κυπελλούχου της Ένωσης διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο
που ορίζει η Ε.Π.Σ.Μ.
ιδ)
Ο Κυπελλούχος της Ένωσης συμμετέχει στο Κύπελλο Ελλάδας της επόμενης αγωνιστικής
περιόδου 2023 – 2024. Σε περίπτωση κατά την οποία ο κυπελλούχος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει
στην εν λόγω διοργάνωση, τη θέση του μπορεί να πάρει ο φιναλίστ.
ιε)
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Μ. η Επιτροπή Διαιτησίας δύναται να ορίσει στους αγώνες
κυπέλλου ερασιτεχνικών ομάδων, εκτός του διαιτητή, των βοηθών του και ενδεχομένως 4ου
διαιτητή και επιπρόσθετους διαιτητές.
ιστ)
Οι διαιτητές ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας / Ε.Π.Σ.Μ. και οι ορισμοί τους δεν
ανακοινώνονται στις διαγωνιζόμενες ομάδες και δεν δημοσιοποιούνται στα Μ.Μ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 3ο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις που προβλέπονται στον Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και
Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Ειδικότερα:
α)
Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων γίνεται στις ομάδες πέντε (5) ημέρες πριν
από τον αγώνα, εκτός από τις περιπτώσεις που συντρέχει ανώτερη βία ή λόγος ταχείας
διεξαγωγής κάποιου αγώνα, οπότε μπορεί να γίνει προ 48 ωρών.
Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων κάθε φάσης (ημέρα, γήπεδο,
ώρα κλπ.), εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της τέλεσης
τους (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα σύμφωνα με τις κληρώσεις των αγώνων) από τον πίνακα
ανακοινώσεων στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ., από τις εφημερίδες ή από την ιστοσελίδα της Ένωσης
στο διαδίκτυο (www.epsm.gr) με ευθύνη των αντιπροσώπων τους.
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β)
Οι ομάδες δεν έχουν το δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα με κοινή συμφωνία τους.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια, Ε.Π.Σ.Μ., δύναται κατά την κρίση της, να προβεί σε
αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ.
διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ.) ή για σπουδαίο λόγο, με
απόφαση του προέδρου της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας, ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα
σωματεία. Επίσης, 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 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.
γ)
Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε χωρίς υπαιτιότητα κάποιας από τις διαγωνιζόμενες
ομάδες (για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα) διεξάγεται μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από την αναβολή ή διακοπή του, εκτός αν υπάρχει εξαιρετική ανάγκη μετάθεσής του (π.χ.
έχει προτεραιότητα η τέλεση αγώνα πρωταθλήματος μιας εκ των διαγωνιζόμενων ομάδων κλπ.).
δ)
Αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος διεξάγεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
τελεσίδικη απόφαση επανάληψής του, στο ίδιο γήπεδο που αρχικά είχε οριστεί, εκτός αν υπάρχει
βάσιμος λόγος αλλαγής του γηπέδου.
ε)
Το αγωνιστικό πρόγραμμα καταρτίζεται με απόλυτη ευθύνη της Επιτροπής Κυπέλλου, δεν
θα γίνεται δεκτό κανένα αίτημα σωματείου και τα διαγωνιζόμενα σωματεία και οι συντελεστές των
αγώνων έχουν υποχρέωση να ακολουθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις κείμενες διατάξεις
της Πολιτείας.
ΑΡΘΡΟ 4ο:

ΓΗΠΕΔΑ

α)
Όλες οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να θέτουν στη διάθεση της Ένωσης το γήπεδό τους για
όλους τους αγώνες της διοργάνωσης.
β)
Για τον αγωνιστικό χώρο και την αντικανονικότητα γηπέδου ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 9
του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
γ)
Η Ε.Π.Σ. Μακεδονίας επιτρέπεται, κατ’ άρθρο 10 παρ. 6 του Κ.Α.Π., να αναβάλλει έναν αγώνα
λόγω ακαταλληλότητας γηπέδου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του ΚΑΠ. ή σύμφωνα με άλλες
ειδικότερες διατάξεις αυτού.
Απόφαση για την αναβολή ενός αγώνα μπορεί να ληφθεί χωρίς χρονική δέσμευση, αν
υπάρχει σπουδαίος λόγος, με απόφαση του Προέδρου της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας (άρθρο 10, παρ. 4
του Κ.Α.Π.).
δ)
Από την έναρξη σύνταξης του Φύλλου Αγώνα και εφεξής 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 (άρθρο 10 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων).
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ΑΡΘΡΟ 5ο:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ
– ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Iσχύουν αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και
Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Ειδικότερα:
1.
Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν
στο διαιτητή:
α.

Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστών ορισμένου χρόνου (άσπρου χρώματος).

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

Το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή / Προπονητών.

2.
Στους αγώνες Κυπέλλου οι ομάδες που αγωνίζονται στην Α1, Α’, Β’ και Γ’ Ερασιτεχνική
κατηγορία της Ε.Π.Σ.Μ. έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όποιους ποδοσφαιριστές της
δύναμής τους επιθυμούν, χωρίς ηλικιακό περιορισμό.
Οι ερασιτεχνικές ομάδες των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας της
Ένωσης αγωνίζονται μόνον με ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που έχουν στη δύναμή τους και
σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στην προκήρυξη των πρωταθλημάτων της
Ε.Π.Σ.Μ. περ. 2022 - 2023.
Οι ομάδες της Γ’ Εθνικής κατηγορίας αγωνίζονται με ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που
έχουν στη δύναμή τους και σύμφωνα μ’ όσα προβλέπονται στην αντίστοιχη προκήρυξη του
πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής περ. 2022 – 2023.
3.
Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24ώρου σε δύο αγώνες της ομάδας
που ανήκει (ή άλλων ομάδων, π.χ. της Εθνικής ομάδας). Ο υπολογισμός του 24ώρου αρχίζει από
το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να
συμπληρώνεται πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα.
4.
Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει
το 14ο έτος της ηλικίας του (άρθρο 19 του Κ.Α.Π.). Ο διαιτητής υποχρεούται να μην επιτρέπει την
συμμετοχή του. Εάν όμως παρά ταύτα ο ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα θεωρείται
αντικανονική η συμμετοχή του. Ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο όργανο με ποινή
απαγόρευσης διαιτησίας αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες.
Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το
δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 ετών
(από την ημέρα των γενεθλίων των 14 ετών και μετά).

-- 7 –
5.
Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα
κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να
αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή
διαβατήριο). Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον
αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις
ελληνικές ομάδες.
Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών
ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι
αντικανονική.
6.
Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η συμμετοχή στον αγώνα ως
ποδοσφαιριστή, φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε ιδιότητα (αξιωματούχου,
προπονητή, φυσικοθεραπευτή κλπ.). Τυχόν συμμετοχή, σε αγώνα, είναι αντικανονική και σε
περίπτωση ένστασης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών
και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
7.
Κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου, οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές
μπορούν να εγγράφονται - μετεγγράφονται μόνο σε τρεις (3), το ανώτατο ομάδες και να
αγωνίζονται σε επίσημους αγώνες, μόνο για δύο (2) ομάδες.
8.
Διαιτητές εν ενεργεία ή μη δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες,
τυχόν συμμετοχή τους είναι αντικανονική.
9.
Προπονητής με δίπλωμα UEFA / ΕΠΟ, που εκτελεί καθήκοντα προπονητή και κατά τη
διάρκεια ενός αγώνα δεν παρευρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του, ενώ είναι δηλωμένος στο
Φύλλο Αγώνα τιμωρείται μετά από παραπομπή στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή, σύμφωνα με
ότι προβλέπεται στον Κανονισμό Προπονητών της Ε.Π.Ο..
10.
Οι διπλωματούχοι προπονητές με ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA δεν έχουν το
δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την τεχνική περιοχή με άλλη
ιδιότητα, εκτός αυτήν του προπονητή. Προπονητής ο οποίος επιθυμεί να παρευρίσκεται στην
τεχνική περιοχή με άλλη ιδιότητα, θα πρέπει να καταθέσει δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της
ποδοσφαιρικής περιόδου, στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. την ταυτότητα του,
συνοδευόμενη από έγγραφη δήλωση ότι δεν επιθυμεί να απασχοληθεί αυτή την περίοδο ως
προπονητής αλλά να παρευρίσκεται στον πάγκο ενός σωματείου με άλλη ιδιότητα. Εφόσον ένας
προπονητής προβεί στην κατάθεση της ταυτότητάς του δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί (ως
προπονητής ποδοσφαίρου) καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
11.
Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ή έχει
υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να
αγωνίζεται.
12.
Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA
ανεξαρτήτως εάν αυτή έχει λήξει ή βρίσκεται εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να
καταθέσει την ταυτότητα αυτή στην Ε.Π.Ο. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της
αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη
δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως
ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ’
όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
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13.
Ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο
δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται κατ’ εξαίρεση να απασχολείται ως
προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου στο οποίο αγωνίζεται, δεν επιβάλλεται να
καταθέσει την ταυτότητά του, αλλά έχει την υποχρέωση να εκδώσει δελτίο πιστοποίησης
προπονητή για να εκτελεί τα καθήκοντά του.
14.
Η παράβαση των απαγορεύσεων όλων των περιπτώσεων του παρόντος άρθρου συνιστά
αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. ποινές.
15.
Ο έλεγχος ανήκει στον διαιτητή του αγώνα ο οποίος υποχρεούται να απαγορεύει τη
συμμετοχή ποδοσφαιριστών για όλες τις ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής. Σε
περίπτωση άρνησης ή πλημμελούς ελέγχου εκ μέρους του διαιτητή τότε αυτός τιμωρείται με την
ποινή του μη ορισμού του σε αγώνες για διάστημα δύο (2) μηνών.
16.
Όπου αναφέρεται «συμμετοχή ποδοσφαιριστή», εννοείται η αγωνιστική συμμετοχή του στον
αγώνα και όχι απλά η αναγραφή του στο Φ.Α.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση που έχει καταθέσει ομάδα, η οποία προβλέπεται
από το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, τότε η υπαίτια
ομάδα χάνει τον αγώνα ο οποίος κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας, αποκλείεται από
τους παραπέρα αγώνες Κυπέλλου και η ποινή αφαίρεσης βαθμών που τυχόν επιβληθεί στην
υπαίτια ομάδα εκτίεται πάντα στο πρωτάθλημα που αυτή συμμετέχει (άρθρο 44 παρ. 5 του Κ.Α.Π.)
Το παράβολο για την υποβολή ένστασης για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 είναι 100,00
euro.
ΑΡΘΡΟ 7ο:

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Για την ομάδα η οποία παραιτείται και δεν κατέρχεται ν’ αγωνιστεί σε προγραμματισμένο
αγώνα κυπέλλου ή αποχωρεί από τη διοργάνωση, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κ.Α.Π.
Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και ειδικότερα, προβλέπονται κυρώσεις για
τις παρακάτω περιπτώσεις:
α)
Ομάδα η οποία αποχωρεί από αγώνα Κυπέλλου πριν τη λήξη του κανονικού χρόνου
(συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης καθώς και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτι) ή
ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί σε προγραμματισμένο αγώνα κυπέλλου τιμωρείται με
απώλεια του αγώνα ο οποίος κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας και αποκλεισμό από
τους υπόλοιπους αγώνες του Κυπέλλου και επιπλέον, στην ομάδα αυτή επιβάλλεται ποινή
αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα στο πρωτάθλημα που συμμετέχει και
αφαίρεση τριών (3) βαθμών από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, από το πρωτάθλημα που
δικαιούται να λάβει μέρος.
β)
Ομάδα που δεν συμμετέχει στον ημιτελικό και τον Τελικό αγώνα του Κυπέλλου, της
επιβάλλεται η ποινή της απώλειας του αγώνα ο οποίος κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας
και επιπλέον, στην ομάδα αυτή επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το
βαθμολογικό πίνακα στο πρωτάθλημα που συμμετέχει και αφαίρεση πέντε (5) βαθμών από την
επόμενη αγωνιστική περίοδο, από το πρωτάθλημα που δικαιούται να λάβει μέρος.
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γ)
Ομάδα που, λόγω επεισοδίων, γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα Κυπέλλου, της επιβάλλονται
οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα, σε συνδυασμό με το άρθρο 21
παρ. 3 ΙΙ γ του Κ.Α.Π.
ΑΡΘΡΟ 8ο:

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

Ομάδα που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα, πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα και
αιτιολογημένα με έγγραφό της τη διοργανώτρια, επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας, κατ’ άρθρο
17 του Κ.Α.Π.. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 7 της παρούσας
προκήρυξης με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Μ..
Οπωσδήποτε, οι λόγοι που θα επικαλείται ένα σωματείο για να ζητήσει αναβολή αγώνα του
ή να δικαιολογήσει μη κάθοδό του σ’ αυτόν, πρέπει να συνιστούν ανώτερη βία (διακοπή
συγκοινωνιών κλπ.). Επίκληση συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις (χοροί, γάμοι, βαφτίσια,
τοπικές γιορτές κλπ.) δεν συνιστούν ανώτερη βία. Σε κάθε περίπτωση, το βάσιμο των λόγων
κρίνεται αποκλειστικά και μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Κυπέλλου, τα δε σωματεία οφείλουν να
συμμορφώνονται στην απόφασή της.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 14 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών
Πρωταθλημάτων και ο κανόνας 4 των κανόνων του παιχνιδιού. Ειδικότερα:
1.Ο διαιτητής ελέγχει την ορθότητα των στολών και αν διαπιστώσει ότι ποδοσφαιριστής
φοράει αντικανονική στολή ή αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους υπόλοιπους
ποδοσφαιριστές ή και για τον ίδιο, διατάζει τον προσωρινό αποκλεισμό του ποδοσφαιριστή,
μέχρις ότου συμμορφωθεί στις υποδείξεις του.
Η είσοδος του ποδοσφαιριστή ξανά στον αγώνα γίνεται ύστερα από άδεια του διαιτητή. Μη
συμμόρφωση ποδοσφαιριστή στις υποδείξεις του διαιτητή για αποκατάσταση της ορθότητας της
στολής του, συνεπάγεται την αποβολή του.
2.Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να μετέχουν στους αγώνες με τα χρώματα της στολής (κύριας
ή εναλλακτικής) που δήλωσαν στην αρχική δήλωση συμμετοχής. Στην περίπτωση που οι
διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν στολές με τα ίδια χρώματα ή παρεμφερή και μπορούν να
προκαλέσουν σύγχυση, τότε η φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να αλλάξει χρώμα στολής. Αν δεν έχει,
ο διαιτητής το αναγράφει στο Φ.Α., η γηπεδούχος ομάδα αλλάζει χρώμα στολής και η
φιλοξενούμενη τιμωρείται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής.
3.Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, ύστερα από απόφαση του διαιτητή, λόγω άρνησης της
υποχρέωσης για αλλαγή στολής της ομάδας, η υπαίτια της ματαίωσης του αγώνα ομάδα τιμωρείται
με τις ποινές του άρθρου 21 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
ΟΜΑΔΩΝ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΑΓΩΝΑ

-

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 16 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών
Πρωταθλημάτων και ειδικότερα:
1.
Ως προσέλευση ομάδας νοείται η έγκαιρη παρουσίαση στο γήπεδο όλων των
ποδοσφαιριστών της με πλήρη τα απαραίτητα στοιχεία (στολή, δελτία αθλητικής ιδιότητας, κάρτα
Υγείας κλπ.) για τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Η διαπίστωση της έγκαιρης και κανονικής
προσέλευσης των διαγωνιζόμενων ομάδων θα γίνεται πριν ο διαιτητής αποφανθεί για την
κανονικότητα ή όχι του γηπέδου. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ακριβούς ώρας
έναρξης που αναγράφεται στο φύλλο αγώνα.
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2.
Αν ομάδα παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από εννέα (9)
ποδοσφαιριστές ματαιώνεται ο αγώνας, η ομάδα αυτή θεωρείται υπαίτια για τη ματαίωση και της
επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 7 της παρούσας προκήρυξης με απόφαση της Πειθαρχικής
Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Μ..
3.
Την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023, κατ’ εξαίρεση σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα
και κύπελλα επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) αλλαγές και δήλωση 20άδας, με εννέα (9)
αναπληρωματικούς παίκτες στον πάγκο. Σε περίπτωση που αγώνας οδηγηθεί στην παράταση, οι
ομάδες θα έχουν δικαίωμα μίας επιπλέον αλλαγής ποδοσφαιριστή (έκτης), πέραν των πέντε (5)
αλλαγών, που προβλέπονται κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Προκειμένου να περιοριστεί η διακοπή στην εξέλιξη του αγώνα, κάθε ομάδα θα έχει μέχρι
τρεις (3) ευκαιρίες να προβεί στις πέντε (5) αλλαγές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εφόσον και οι
δύο ομάδες προβούν σε αλλαγή ταυτόχρονα, αυτή θα υπολογίζεται ως μία (1) από τις τρεις (3)
ευκαιρίες για κάθε ομάδα.
Κάθε ομάδα θα μπορεί να κάνει χρήση μίας πρόσθετης αλλαγής και θα έχει πρόσθετη
ευκαιρία για αλλαγή ανεξάρτητα από το εάν έχει κάνει χρήση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού
αλλαγών. Θα μπορεί, επιπρόσθετα, να προβεί σε αλλαγές κατά το διάστημα πριν από την έναρξη
της παράτασης και στη διάρκεια του ημιχρόνου της παράτασης. Εφόσον μία ομάδα δεν κάνει
χρήση του μέγιστου αριθμού αλλαγών ή ευκαιριών για αλλαγή, επιτρέπεται η χρήση των αλλαγών
και των ευκαιριών που δεν χρησιμοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια της παράτασης. Εφόσον και οι
δύο ομάδες προβούν σε αλλαγή ταυτόχρονα, αυτή θα υπολογίζεται ως μία χρησιμοποιούμενη
ευκαιρία για αλλαγή για κάθε ομάδα.
Επιτρέπονται επίσης οι αλλαγές κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, πριν από την έναρξη της
παράτασης και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της παράτασης.
4.
Σ’ όλους τους ερασιτεχνικούς αγώνες είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου
ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό
δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των Τ.Ε.Ι. και
διαπιστευμένος του Ε.Κ.Α.Β. ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και
ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για
τη ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας στην
οποία επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 21 παρ. 3 περ. ΙΙ του Κ.Α.Π. Εάν
διεξαχθεί ο αγώνας, πέραν των ανωτέρω ποινών που ισχύουν για την γηπεδούχο ομάδα, ο
διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο.
5.
Η γηπεδούχος ομάδα πρέπει, απαραίτητα, να μεριμνά ώστε να υπάρχει φορείο κατά τη
διάρκεια του αγώνα, για τη μεταφορά των τραυματισθέντων ποδοσφαιριστών και φαρμακείο σε
εμφανές σημείο των αποδυτηρίων. Επίσης πρέπει να υπάρχουν πάγκοι για τους παρατηρητές,
τους ιατρούς και τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου να
διευκολυνθεί το έργο τους.
6.
Καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη, κατά τη διάρκεια τέλεσης των
αγώνων, να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό και ιατρικό εξοπλισμό (ψαλίδι,
ψυκτικό, γάζες, εργαλείο επαναφοράς της γλώσσας κλπ.).
7.
Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την προσκόμιση στο διαιτητή ικανού αριθμού
μπαλών (τουλάχιστον τεσσάρων) για τη διεξαγωγή του αγώνα. Για τη μπάλα που θα
χρησιμοποιηθεί αποφασίζει ο διαιτητής.
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ΑΡΘΡΟ 11ο:

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΓΩΝΑ

α)
Συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών
Πρωταθλημάτων.
β)
Το Φ.Α. πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 15 του Κ.Α.Π.
Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
γ)
Οι αρχηγοί των διαγωνιζόμενων ομάδων πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφουν στο Φ.Α.,
τόσο στη σύνθεση των ομάδων τους, όσο και για το αποτέλεσμα του αγώνα και τις παρατηρήσεις
του διαιτητή. Η άρνηση αρχηγού να υπογράψει το Φ.Α., μετά από εντολή του διαιτητή, επισύρει
ποινή μιας (1) αγωνιστικής σε βάρος του, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα. Έχουν, όμως, οι
αρχηγοί το δικαίωμα να διατυπώσουν σ’ αυτό τυχόν διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους, τις οποίες
πρέπει περιληπτικά να αιτιολογούν.
δ)
Δικαίωμα παραμονής μέσα στον αγωνιστικό χώρο (στους πάγκους των ομάδων) κατά τη
διάρκεια του αγώνα έχουν μόνον τα εξής πρόσωπα:
Α. Ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας, υποχρεωτικά μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
Β. Ο προπονητής της κάθε ομάδας.
Γ. Ο βοηθός προπονητής της κάθε ομάδας.
Δ. Ο προπονητής φυσικής κατάστασης (γυμναστής) της κάθε ομάδας.
Ε. Ο προπονητής τερματοφυλάκων της κάθε ομάδας.
ΣΤ. Ο γιατρός της κάθε ομάδας ή ο φυσικοθεραπευτής (αν υπάρχει), με σχετική βεβαίωση από την
Ε.Π.Σ.Μ.
Για να έχουν δικαίωμα παραμονής στον πάγκο κάθε ομάδας, οι προπονητές (πρώτος,
βοηθός ή φυσικής κατάστασης ή τερματοφυλάκων) πρέπει να φέρουν τα αντίστοιχα Δελτία
Πιστοποίησης Προπονητή περ. 2022 - 2023 που εκδίδει η Ε.Π.Σ.Μ.
Προϋπόθεση για να καθίσει στον πάγκο κάθε ομάδας ο βοηθός προπονητή ή ο προπονητής
φυσικής κατάστασης ή ο προπονητής τερματοφυλάκων, είναι η υποχρεωτική παρουσία του
πρώτου προπονητή, ο οποίος και θα πρέπει να βρίσκεται στον πάγκο. Σε αντίθετη περίπτωση
επιβάλλεται από την Πειθαρχική Επιτροπή η τιμωρία που προβλέπεται στον Κανονισμό
Προπονητών της Ε.Π.Ο.
Οι γιατροί οφείλουν να έχουν την επίσημη ταυτότητα του Ιατρικού Συλλόγου όπου είναι
εγγεγραμμένοι και οι φυσικοθεραπευτές την επίσημη ταυτότητα του επιστημονικού φορέα όπου
είναι εγγεγραμμένοι. Υποχρεωτικά οι παραπάνω θα γνωστοποιούνται εγγράφως στην Ε.Π.Σ.Μ. και
για την παραμονή τους στον πάγκο κάθε ομάδας θα εκδίδονται οι σχετικές βεβαιώσεις, οι οποίες
θα δίδονται στο διαιτητή του αγώνα πριν από την έναρξή του, προκειμένου να ασκήσουν
απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
ε)
Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και εντολές του
παρατηρητή αγώνα ο οποίος ορίζεται με την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Παρατηρητών Αγώνων
της Ένωσης. Σ’ αυτήν την περίπτωση η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να καλύψει την αποζημίωση
του.
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Σε περίπτωση που σε κάποιον αγώνα δεν οριστεί παρατηρητής αγώνα ή για οποιοδήποτε
λόγο απουσιάζει ο ορισθείς παρατηρητής αγώνα, τότε ο διαιτητής της συνάντησης είναι
υποχρεωμένος να ορίσει παρατηρητή αγώνα, κατόπιν κλήρωσης ανάμεσα στους εκπροσώπους
που θα δηλώσουν σ’ αυτόν τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία. Σ’ αυτήν την περίπτωση η
γηπεδούχος ομάδα ΔΕΝ έχει υποχρέωση να καλύψει την αποζημίωση του εκτελούντα χρέη
παρατηρητή αγώνα.
στ)
Οι ακολουθούσες τη σύνταξη του Φ.Α. εκθέσεις διαιτητών, δύνανται να αναφέρονται και σε
γεγονότα ή σε περιστατικά βίας που έλαβαν χώρα μετά τη σύνταξη και υπογραφή αυτού.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
1.
Οι προπονητές των σωματείων της Α1 και της Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, θα πρέπει
υποχρεωτικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών
Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο., ήτοι να είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA B (και άνω) και ταυτότητας UEFA
τριετούς διάρκειας σε ισχύ, να είναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου
Θεσσαλονίκης ή άλλου Συνδέσμου και να κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδεται
από την Ε.Π.Σ.Μ. με κατάθεση παραβόλου 75,00 euro. Tο κόστος επιβαρύνει τον προπονητή.
2.
Οι προπονητές των σωματείων της Β’ και της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, θα πρέπει
υποχρεωτικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών
Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο., ήτοι να είναι κάτοχοι (τουλάχιστον) διπλώματος UEFA C (και άνω) και
ταυτότητας UEFA / ΕΠΟ τριετούς διάρκειας σε ισχύ, να είναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών
Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης ή άλλου Συνδέσμου και να κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης
Προπονητή που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.Μ., με κατάθεση παραβόλου 75,00 euro. Tο κόστος
επιβαρύνει τον προπονητή.
3.
Οι βοηθοί προπονητών, οι προπονητές φυσικής κατάστασης (γυμναστές) και οι
προπονητές τερματοφυλάκων των σωματείων, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ήτοι να είναι
κάτοχοι διπλώματος UEFA C (και άνω) και ταυτότητας UEFA / ΕΠΟ τριετούς διάρκειας σε ισχύ, να
είναι μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης ή άλλου Συνδέσμου και να
κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.Μ., με κατάθεση
παραβόλου 75,00 euro. Tο κόστος επιβαρύνει τον προπονητή.
4.
Σε περίπτωση, που τα σωματεία της Α’, της Β’ και της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, δεν
απασχολούν πιστοποιημένο προπονητή, τότε κανένα φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να κάθεται
στον πάγκο κάθε ομάδας.
5.
Ο έλεγχος για όλες τις περιπτώσεις διενεργείται υποχρεωτικά από τους διαιτητές,
αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις στο Φύλλο Αγώνα και στους παραβάτες ή τα σωματεία
επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στον Κανονισμό Προπονητών της Ε.Π.Ο..
ΑΡΘΡΟ 13ο:

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΓΩΝΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ

α.
Τα γηπεδούχα σωματεία, έχουν την υποχρέωση έκδοσης άδειας διεξαγωγής αγώνων, σε
συνεργασία με τη διοργανώτρια αρχή.
β)
Τα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής
πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε
αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών τους.
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ΑΡΘΡΟ 14ο: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ – Μ.Μ.Ε.
Η Ε.Π.Σ. Μακεδονίας έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης και παραχώρησης
ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων και της διαδικτυακής (μέσω internet) μετάδοσης ερασιτεχνικών
αγώνων. Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης με απόφασή του δύναται να καθορίσει τις
προϋποθέσεις και τους όρους κάλυψης και προβολής των αγώνων.
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ισχύουν, γενικά, όσα καθορίζονται στο άρθρο 26 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και
Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και ειδικότερα:
α)
Όλα τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν το σωματείο που μετακινείται, χωρίς αυτό να
δικαιούται να τα εισπράξει από την εκκαθάριση του αγώνα.
β)

Τα έξοδα διαιτησίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωματείο.

γ)
Η αποζημίωση παρατηρητή αγώνα (όταν ορίζεται) βαρύνει εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο
σωματείο. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα οριστεί παρατηρητής αγώνα, τότε ο
διαιτητής της συνάντησης επιλέγει παρατηρητή αγώνα με τη διαδικασία της κλήρωσης, ανάμεσα
στους εκπροσώπους των δύο (2) διαγωνιζόμενων ομάδων και το γηπεδούχο σωματείο δεν
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση.
δ)

Η αποζημίωση γιατρού αγώνα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωματείο.

ε)
Η οικονομική οργάνωση και διαχείριση των αγώνων, εκτός του Τελικού αγώνα, για την
αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 γίνεται με ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου και θα προβλέπεται
σε ειδική οικονομική εγκύκλιο που θα εκδοθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
α)
Στη νικήτρια ομάδα του τελικού απονέμεται κύπελλο και 30 μετάλλια αμέσως μετά τη λήξη
του αγώνα. Επίσης, στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται κύπελλο και 30 μετάλλια.
Επίσης, απονέμεται και από μια πλακέτα στο διαιτητή, στους βοηθούς του, στον 4ο διαιτητή, στους
επιπρόσθετους, στους παρατηρητές αγώνα, στον ιατρό αγώνα και στον πολυτιμότερο
ποδοσφαιριστή (MVP) της αναμέτρησης, σύμφωνα με το τελετουργικό της διοργανώτριας.
β)
Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι
αναπληρωματικοί, οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια με
πρώτη την ομάδα που ηττήθηκε και δεύτερη τη νικήτρια. Στην περίπτωση που ποδοσφαιριστές δεν
συμμορφωθούν σ’ αυτή την υποχρέωση εφαρμόζεται ότι προβλέπεται στον Κ.Α.Π.
Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
ΑΡΘΡΟ 17ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α)
Η διεξαγωγή των αγώνων Κυπέλλου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων της Ε.Π.Ο.
β)
Η προκήρυξη αυτή είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Σ.
Μακεδονίας, διοργανώτριας των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων της Ένωσης και των
ομάδων που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Με την ανεπιφύλακτη αποδοχή της προκήρυξης
συντελείται η παραπάνω σύμβαση.
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Η Ε.Π.Σ.Μ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα μερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης
μέχρι την έναρξη των αγώνων, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο (π.χ. εναρμόνιση με ενδεχόμενες
τροποποιήσεις του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, αποφάσεις της
Ε.Π.Ο. κλπ.).
δ)
Αν μία ομάδα αποβληθεί από το πρωτάθλημα για οποιονδήποτε λόγο που προβλέπεται
στους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο., αποβάλλεται αυτόματα και από το Κύπελλο Ερασιτεχνικών
Ομάδων.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Όλα τα σωματεία, είτε είναι γηπεδούχα, είτε είναι φιλοξενούμενα, έχουν την υποχρέωση και
την αποκλειστική ευθύνη τήρησης του Ειδικού Πρωτοκόλλου Άθλησης που θα ανακοινωθεί από
τους αρμόδιους Υγειονομικούς Φορείς και θα θεσμοθετήσει η Πολιτεία. Την ίδια υποχρέωση έχουν
και όλοι οι συντελεστές των αγώνων.
Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου
και την αθλητική νομοθεσία, θα ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Μ..

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΛΗΣ

