
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ θαη ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 

ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2010-2011 
 
Η ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΛΑΓΟ αθνύ έιαβε ππ’ όςε ηεο: 
α) ην Καηαζηαηηθό ηεο 
β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 
γ) ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο. 
δ) ηηο δηαηάμεηο ησλ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ πνπ ηζρύνπλ 
δηεζλώο θαη νξίδνληαη από ην Γηεζλέο πκβνύιην ηεο F.I.F.A. 
ε) ηελ από  απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Α.Δ.Α.Δ.  
ζη)εγθξηηηθή Γηαηαγή Αξρεγείνπ 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η 
 

Σν Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ Αζιεηηθήο Έλσζεο Αζηπλνκηθώλ Διιάδνο ην 
νπνίν ζα δηεμαρζεί ζε (2)  νκίινπο πνπ ζα πξνθύςνπλ από θιήξσζε πνπ ζα 
δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηεο Αζιεηηθήο Έλσζεο Αζηπλνκηθώλ Διιάδνο γηα ηελ 
Πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2010–2011. 

 
ΑΡζΡΟ1: ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

'Όινη νη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Πνδνζθαίξνπ ηεο Αζιεηηθήο 'Έλσζεο 
Αζηπλνκηθώλ Διιάδνο δηέπνληαη θαη δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 
α) ησλ Καλόλσλ Παηδηάο Πνδνζθαίξνπ πνπ ηζρύεη δηεζλώο 
θαη Οξίδνληαη από ην Γηεζλέο πκβνύιην ηεο F.I.F.Α. 
β) ησλ Καλνληζκώλ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (ΚΑΠ) 
λ) ησλ θαλνληζκώλ ηεο ΔΠΟ πνπ δηέπνπλ ην άζιεκα. 
δ) ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ ηεο Δ.Π.Ο θαη 
 ε) ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Ο πνπ ξπζκίδνπλ ή ζα ξπζκίδνπλ εηδηθά 
ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΝΝΟΗΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

 
Η πξνθήξπμε είλαη πξόηαζε ηεο δηνξγαλώηξηαο Αζιεηηθήο Έλσζεο 

Αζηπλνκηθώλ Διιάδνο απνδεθηή από ηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζην 
Πξσηάζιεκα 

 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Η έλαξμε ησλ αγώλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο νξίδεηαη γηα ηελ 13-12-

2010. 
 



ΑΡΘΡΟ 4: ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

Γηα λα ζπκκεηάζρεη κηα νκάδα ζην πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ ηεο 
Αζιεηηθήο 'Έλσζεο Αζηπλνκηθώλ Διιάδνο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη  
ζηελ Α.Δ.Α.Δ, θαηάζηαζε αζιεηώλ πνπ ζα κνηξαζηεί ζηηο νκάδεο κε 
θξνληίδα ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο κέρξη 6-12-2010 αλππεξζέησο 
ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα. 

Με ηελ παξαπάλσ δήισζε ζπκκεηνρήο ηα ζσκαηεία απνδέρνληαη ρσξίο 
επηθπιάμεηο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ , ηνπο όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ηηο 
δηαηάμεηο ησλ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ηεο Δ.Π.Ο δηαθνξεηηθά απνθιείνληαη ηνπ 
Πξσηαζιήκαηνο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 
δηνξγαλώηξηαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΥΡΩΜΑΣΑ ΟΜΑΓΟ – ΔΓΡΑ ΟΜΑΓΟ (ΓΖΠΔΓΟ) 

 
Η νκάδα πνπ ζα δειώζεη ζπκκεηνρή ππνρξενύηαη λα γλσξίζεη ζηελ 

δηνξγαλώηξηα ην ρξώκα ηεο ζηνιήο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ θαζώο θαη ην 
γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ληα ηνπο αγώλεο ηεο ( ζύκθσλα κε όζα 
νξίδνληαη από ην άξζξν 14 ηνπ ΚΑΠ). 

 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ – ΖΜΔΡΑ ΚΑΗ ΩΡΑ 

ΣΔΛΔΖ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Σν αγσληζηηθό πξόγξακκα ζην ζύλνιν ηνπ ζα θνηλνπνηεζεί ακέζσο 
κεηά ηελ δεκόζηα θιήξσζε πνπ ζα γίλεη ηελ 20-11-2010  ζηα γξαθεία ηεο 
Έλσζεο. 

Η δηάξθεηα ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ζε 90' ιεπηά ηεο ώξαο ζε δύν 
εκίρξνλα ησλ 45΄ην θαζέλα. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη Γεπηέξα, Σξίηε θαη 
Σεηάξηε, θαη ζε  εμαηξεηηθή πεξίπησζε Πέκπηε όκσο επηηξέπεηαη λα 
δηεμάγνληαη θαη απνγεύκαηα άιισλ εκεξώλ γηα εηδηθνύο ιόγνπο θαη ύζηεξα 
από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο δηνξγαλώηξηαο. 

Η ώξα έλαξμεο ησλ αγώλσλ είλαη εθείλε πνπ έρεη ηειηθά νξίζεη ε 
δηνξγαλώηξηα κε ην πξόγξακκα ηεο θαη κε αλνρή 15΄ γηα ηελ  ηήξεζε ηεο 
νπνίαο κόλνο ππεύζπλνο θαη αξκόδηνο είλαη ν δηαηηεηήο. 
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ε δηνξγαλώηξηα κπνξεί λα αιιάμεη ηελ  ώξα 
έλαξμεο ηνπ αγώλα ή θαη ην γήπεδν ηέιεζεο απηνύ, ππνρξενύκελε λα 
εηδνπνηήζεη όινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο πξηλ ηελ 
έλαξμή ηνπ. 

Σα αηηήκαηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νκάδσλ γηα αιιαγή ώξαο θαη 
ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο γηα αιιαγή εκέξαο ζα πξέπεη λα 
πεξηέξρνληαη ζηελ δηνξγαλώηξηα –1 εβδνκάδα πξηλ ηνλ αγώλα, 
πιήξσο αηηηνινγεκέλα, πξνθεηκέλνπ ε αξκόδηα επηηξνπή λα θξίλεη ην 
ζύλλνκν ή όρη, κε ηελ ππνρξέσζε λα πξαγκαηνπνηείηαη ν αλαβιεζείο 
αγώλαο εληόο ηεο εβδνκάδαο κε επζύλε  θαη κέξηκλα  ηεο 
δηαγσληδόκελεο νκάδαο πνπ πξνθάιεζε ηελ αλαβνιή . ε αληίζεηε 
πεξίπησζε θαηαθπξώλεηαη ππέξ (3-0) ησλ αληηπάισλ.  



Οη νκάδεο (κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπο) ζα θξνληίζνπλ γηα ηελ 
γλσζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα Γεκνηηθά Γπκλαζηήξηα, ηα νπαία 
ρξεζηκνπνηνύλ έηζη ώζηε λα δηεμάγνληαη θαλνληθά νη αγώλεο θαζώο θαη ζηηο 
νηθείεο Αξρέο. 

Οη ππεύζπλνη ησλ νκάδσλ πνπ αγσλίδνληαη  ζηελ έδξα ηνπο λα 
έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο ππεύζπλνπο  ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο πνπ 
αγσλίδνληαη πξνθεηκέλνπ ηαθηνπνηήζνπλ ηπρόλ ΔΚΚΡΔΜΟΣΖΣΔ 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΓΗΑΗΣΖΣΔ ΑΓΩΝΩΝ 

 
α) Οξηζκόο ησλ δηαηηεηώλ- βνεζώλ δηαηηεηώλ ζα γίλεηαη από ηελ νξγαλσηηθή 
επηηξνπή. 
β) Ο δηαηηεηήο ζα ζπληάζζεη ην θύιιν αγώλνο θαη ζα αλαγξάθεη ηα γεγνλόηα 
αλαιπηηθά. 
γ) ε πεξίπησζε θσιύκαηνο ζα νξίδεηαη από ηνπο δηαζέζηκνπο δηαηηεηέο. 
δ) Σν θύιιν αγώλνο ζα ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή δήισζε 
ζπκκεηνρήο ε νπνία είλαη ζεσξεκέλε από ηελ Οξγαλσηηθή επηηξνπή. 
ε) Η θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερόλησλ αζηπλνκηθώλ δηαηηεηώλ – βνεζώλ 
δηαηηεηώλ ζα ππνβιεζεί ζηελ Α.Δ.Α.Δ. επζύο σο ζπκπιεξσζεί κε ηα 
νλνκαηεπώλπκα όισλ ησλ επηζπκνύλησλ γλσζηή ζ’ όιεο ηηο νκάδεο θαη κε 
ηελ ζπλδξνκή ηνπο ζα ζπκπιεξώλεηαη ν πίλαθαο. 
ζη)Δθ΄ όζνλ νη  αζηπλνκηθνί ζπλάδειθνη δηαηηεηέο δελ επαξθνύλ ζα 
ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεκνη δηαηηεηέο ζπλδέζκσλ.  
δ) ε θάζε πεξίπησζε νη δηαηηεηέο λα είλαη ειαζηηθνί σο πξνο ηνλ ρξόλν 
έλαξμεο ηνπ αγώλα  

 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ ΑΓΩΝΩΝ 

ε θάζε αγώλα ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο ε δηνξγαλώηξηα έρεη δπλαηόηεηα λα 
νξίζεη έλα εθπξόζσπό ηεο (παξαηεξεηή), θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο. 

Καζήθνληα  παξαηεξεηή έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί θαη νπνηνδήπνηε κέινο 
ηνπ δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Α.Δ.Α.Δ, εθ' όζνλ νξηζζεί αξκνδίσο. Γηα 
νπνηνδήπνηε ιόγν απνπζηάδεη ν παξαηεξεηήο , ν νπνίνο νξίζζεθε από ηελ 
δηνξγαλώηξηα , ηόηε νη νκάδεο πνπ δηαγσλίδνληαη έρνπλ ππνρξέσζε λα 
ππνδείμνπλ θάζε κηα από έλα πξόζσπν θαη ν δηαηηεηήο θάλεη θιήξσζε 
κεηαμύ ηνπο 'γηα λα αλαδεηρζεί ν παξαηεξεηήο ηνπ αγώλα. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΟΜΑΓΩΝ - ΜΠΑΛΔ ΑΓΩΝΑ 

 
α. Οη ππνρξεώζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ γηα ηελ ώξα 

πξνζέιεπζεο, ηνλ εθνδηαζκό ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ, γηα ηηο κπάιεο ηνπ 
αγώλα θαζνξίδνληαη από ην άξζξν 16 ηνπ ΚΑΠ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΜΑΓΑ Δ ΑΓΩΝΑ 
 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζειεύζεσο κία εθ ησλ δύν δηαγσληδόκελσλ 



νκάδσλ , ν αγώλαο ζα θαηνρπξώλεηαη ππέξ ηεο νκάδαο ε νπνία πξνζήιζε. 
ε πεξίπησζε κε δηεμαγσγήο πξνγξακκαηηζκέλνπ αγώλα ιόγσ 

αδπλακίαο πξνζειεύζεσο κίαο εθ ησλ δύν δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ, ζα 
ηζρύνπλ νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ ηζρύνληα Κ.Α.Π. θπξώζεηο . 

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΓΔΛΣΗΟ ΑΣΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ 

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΖ 
 

1. Οη νκάδεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπο ππνρξενύληαη λα έρνπλ 
καδί ηνπο θαη λα παξαδίδνπλ ζηνλ δηαηηεηή : 
α) Σν δειηίν αηνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιώλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή ην νπνίν 
πξέπεη λα θέξεη νπσζδήπνηε ηαηξηθή ζεώξεζε από παζνιόγν ή θαξδηνιόγν 
ηδηώηε ή από Ιαηξό ηεο Γηεπζύλζεσο Τγεηνλνκηθνύ ηεο Διιεληθήο 
Αζηπλνκίαο, θαη ε νπνία πηζηνπνηεί όηη είλαη απνιύησο πγηήο. 
β) Φ/Ο ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηνο θαη από ηηο δύν όςεηο θαη ζε 
πεξίπησζε ακθηβνιίαο θαη ηδηαίηεξα ελζηάζεσλ λα παξαδίδεηαη από ηνλ 
αζιεηή ην πξσηόηππν δειηίν ηαπηόηεηαο. 
2. Ο δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεκεηώζεη ζηελ νηθεία ζηήιε ηνπ Φ.Α. 

ηηο ηπρόλ ειιείςεηο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ. 
3. Ο έιεγρνο γίλεηαη από ηνλ δηαηηεηή θαη ηνπο αξρεγνύο ησλ δηαγσληδνκέλσλ 
νκάδσλ ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαηά ηελ εθ κέξνπο ηνπ 
δηαηηεηή ζπκπιήξσζε ηνπ Φ.Α.  
4. Ο δηαηηεηήο ππνρξενύηαη λα θξαηήζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
δηαγσληδόκελσλ πνδνζθαηξηζηώλ κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. νη δε αξρεγνί 
ησλ νκάδσλ κπνξνύλ λα δεηήζνπλ ζ’ απηό ην δηάζηεκα λα ηα ειέγμνπλ κόλν 
γηα πεξίπησζε δηαηύπσζεο έλζηαζεο πιαζηνπξνζσπίαο. 
5. Απαγνξεύεηαη n ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε νπνηαδήπνηε αγώλα 
πξσηαζιήκαηνο n θππέιινπ ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ α’ θαη β’ ζηε 
παξαγ. -1- ηνπ παξόληνο , ν δε δηαηηεηήο ππνρξενύηαη λα απαγνξεύζεη ηε 
ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή γηα ηνλ νπνίν δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο 
απηέο. Δάλ παξά ηαύηα πνδνζθαηξηζηήο κεηάζρεη ζηνλ αγώλα n ζπκκεηνρή 
ηνπ ζεσξείηαη αληηθαλνληθή, n ππαίηηα δε νκάδα , ζε πεξίπησζε ελζηάζεσο 
πθίζηαηαη , ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο , ελώ ν δηαηηεηήο ηηκσξείηαη από ηnv 
αξκόδηα πεηζαξρηθή επηηξνπή κε πνηλή απαγνξεύζεσο δηεύζπλζεο αγώλα 
γηα ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο. 
6. α) Δπηηξέπεηαη ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα n αληηθαηάζηαζε κέρξη έμη 
(6) πνδνζθαηξηζηώλ από θάζε νκάδα. 
    β) ε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνύ ηνπ ηεξκαηνθύιαθα επηηξέπεηαη θαη 7ε 
αιιαγή. 
 γ) Απαγνξεύεηαη n αληηθαηάζηαζε πνδνζθαηξηζηή ν νπνίνο απνβιήζεθε 
από ηνλ δηαηηεηή. 

δ) Παξάβαζε ησλ πεξηπηώζεσλ α θαη β ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ 
ζπληζηά ιόγν αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, εμεηαδόκελεο θαηόπηλ ελζηάζεσο. 

ε) Με πξνζέιεπζε γηαηξνύ αγώλα ν αγώλαο δελ δηεμάγεηαη, εθηόο αλ 
ππάξρεη γηαηξόο πνπ κπνξεί λα είλαη θαη γηαηξόο θάπνηαο από ηηο 



δηαγσληδόκελεο νκάδαο. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΩΝ ΟΜΑΓΩΝ 
 

α. Οη αγσληδόκελεο νκάδεο βαζκνινγνύληαη :  
 ε πεξίπησζε λίθεο κε ηξεηο (3) βαζκνύο . 
 ε πεξίπησζn ηζνπαιίαο κε έλα (1) βαζκό . 
 ε πεξίπησζε ήηηαο κε κεδέλ (0) βαζκνύο. 
β.Δάλ πξνθύπηεη ζην ηέινο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηζνβαζκία νκάδσλ ηόηε 
ππνινγίδεηαη ην απνηέιεζκα ησλ  κεηαμύ ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ζε 
πεξίπησζε ηζνπαιίαο ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ηεξκάησλ ηεο θάζε 
νκάδαο. Δάλ νη νκάδεο πνπ ζα ηζνβαζκήζνπλ είλαη παξαπάλσ από δύν, 
ιακβάλνληαη ππ' όςε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηαμύ ησλ ζπλαληήζεσλ. 
Μεηά ην ηέινο ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ πξνθξίλνληαη ζηελ επόκελε θάζε ησλ 
play offs νη ηέζζεξεηο  πξώηεο νκάδεο θάζε νκίινπ νη νπνίνη ζα 
δηαζηαπξσζνύλ κεηαμύ ηνπο ζε δηπινύο αγώλεο σο εμήο: 
Ο πξώηνο ηνπ Α΄ νκίινπ κε ηνλ ηέηαξην ηνπ Β΄ νκίινπ 
Ο δεύηεξνο ηνπ Α΄ νκίινπ κε ηνλ ηξίηνπ ηνπ Β΄ νκίινπ θαη αληίζηξνθα. 
 Οη δύν πξώηνη θάζε νκίινπ ζα απνηειέζνπλ ην δεπγάξη ηνπ ηειηθνύ θαη νη 
δύν δεύηεξνη ην δεπγάξη ηνπ κηθξνύ ηειηθνύ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΜΖ ΣΔΛΔΖ Ζ΄ ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΓΩΝΑ 
 
Αγώλαο ν νπνίνο δελ ηειέζζεθε ή δελ έιεμε, ρσξίο λα επζύλνληαη θαη νη 

δύν δηαγσληδόκελεο νκάδεο θαη ηνπ νπνίνπ ην απνηέιεζκα αθπξώζεθε κε 
ηειεζίδηθε απόθαζε, επαλαιακβάλεηαη από ηελ αξρή Σν Φ.Α. πνπ 
ζπληάρζεθε ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη άθπξν θαη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ 
έρνπλ δεισζεί ζε απηό ζεσξείηαη όηη δελ αγσλίζζεθαλ (ε εκέξα απηνύ ηνπ 
αγώλα δελ πξνζκεηξάηε γηα ηελ έθηηζε πνηλώλ). 

 Αληίζεηα ην παξαπάλσ θύιιν αγώλα είλαη ηζρπξό γηα ην πξαγκαηηθό 
πεξηζηαηηθό θαη γηα όζνπο γξάθηεθαλ ζε απηό από ην δηαηηεηή γηα 
παξαπηώκαηα πνπ ηηκσξνύληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρύνληνο ΚΑΠ. 

 
 Αγώλαο πνπ δελ ηειέζζεθε ή πνπ δελ έιεμε κε ππαηηηόηεηα ηεο κηαο ή 

θαη ησλ δύν νκάδσλ ΓΔΝ πξνζκεηξάηε γηα ηελ έθηηζε ησλ πνηλώλ ησλ 
πνδνζθαηξηζηώλ ή θαη ηεο νκάδνο θαη βαζκνινγείηαη ζύκθσλα κε όζα 
νξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ ΚΑΠ. 

 Οκάδα πνπ απνβάιιεηαη ή απνρωξεί νηθεηνζειώο από ην 
Πξωηάζιεκα,  ηα ελαπνκέλνληα  παηρλίδηα θαηαθπξώλνληαη ζηηο 
αληίπαιεο νκάδεο κε ζθνξ 3 – 0  θαη  ζα πθίζηαηαη  ηηο πξνβιεπόκελεο 
από ηνλ ΚΑΠ θπξώζεηο. 

 Σε πεξίπηωζε  πνπ δηαγωληδόκελε νκάδα δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 
δηεμαγωγή ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ παηρληδηνύ ρωξίο λα έρεη 



εηδνπνηήζεη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 10 ώξα ηεο ίδηαο εκέξαο ηελ 
δηνξγαλώηξηα αξρή θαη ηελ αληίπαιε νκάδα ζα ηηκωξείηαη κε αθαίξεζε 
ελόο (1) βαζκνύ πέξαλ ηωλ πξνβιεπνκέλωλ, ζην άξζξν 17 παξ 2  ηνπ 
Κ.ΑΠ., θπξώζεωλ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΔΠΑΘΛΑ ΠΡΩΣΑΘΛΖΣΩΝ - ΔΠΑΘΛΟ ΖΘΟΤ 
 
ηελ πξσηαζιήηξηα νκάδα Πξσηαζιήκαηνο ζα απνλεκεζεί Κύπειιν θαη 

Μεηάιιηα γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο θαη ηνλ πξνπνλεηή ηεο.  
ηελ νκάδα πνπ ζα δηαθξηζεί γηα ηελ εμαίξεηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζα 

απνλεκεζεί Κύπειιν Ήζνπο. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ - ΠΟΗΝΔ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΔΝΔ 

ΣΟ Φ.Α. 
 
Ο πεηζαξρηθόο έιεγρνο ησλ ζσκαηείσλ, παξαγόλησλ θαη πνδνζθαηξηζηώλ 

αζθείηαη: 
α) από ηνλ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΓΙΚΑΣΗ πνπ έρεη νξηζηεί ν νπνίνο δηθάδεη ζέκαηα 

ηόζν ζε πξσηνβάζκην όζν θαη ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΜΑΓΩΝ - ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
α. Η ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο 

είλαη ππνρξεσηηθή. 
β. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο δηαγσληδόκελεο νκάδαο ζε 

πξνγξακκαηηζκέλν αγώλα ζα επηβάιινληαη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από 
ηνλ ηζρύνληα Κ.Α.Π.  

γ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θαη Αζηπλνκηθνί πνπ δελ αλήθνπλ 
ζηηο ζπγθεθξηκέλεο Τπεξεζίεο έσο θαη ηνλ αξηζκό (15), νη νπνίνη ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή δήισζε ζπκκεηνρήο θαζώο θαη ν 
αξρηθά νξηζζείο ππεύζπλνο αζηπλνκηθόο έθαζηεο νκάδνο, αλεμαξηήησο 
ηεο Τπεξεζίαο πνπ αλήθεη νξγαληθά. 

 δ. Ο αζηπλνκηθόο ηνπ νπνίνπ ε ππεξεζία ζπκκεηέρεη ζην αλαθεξόκελν 
Πξσηάζιεκα ζα ζπκκεηέρεη ζ΄απηήλ εθηόο αλ απηόο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
θαηάζηαζε αζιεηώλ πνπ δειώλεηαη από ηελ Τπεξεζία ηνπ. 

ε. Ωο εκεξνκελία δειώζεσο ζπκκεηνρήο ησλ αζηπλνκηθώλ - παηθηώλ 
νξίδεηαη ε 13/112/2010 θαη κε αλεπηθύιαθηε απνδνρή ησλ όξσλ ηεο 
δηνξγαλώηξηαο Αξρήο. 

ζη. Κάζε νκάδα έρεη δηθαίσκα λα δειώζεη 35 αζιεηέο αζηπλνκηθνύο 
ζπλνιηθά ( ν κέγηζηνο αξηζκόο  ζπκκεηνρήο αζιεηώλ αζηπλνκηθώλ πνπ 
αλήθνπλ νξγαληθά ζηελ δηαγσληδόκελε νκάδα είλαη ζε ζπλάξηεζε κε 
ηελ ζπκκεηνρή αζιεηώλ αζηπλνκηθώλ πνπ ππεξεηνύλ ζε άιιεο 
ππεξεζίεο). Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ππάξμεη 



κεηάζεζε Αζηπλνκηθνύ, απηό δελ επεξεάδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο 
αγώλεο. 

 δ  ε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο ΜΔΣΆ ηελ έλαξμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο  
κεηαηίζεηαη  ζηελ ΤΦ,Α,Α,, δελ επεξεάδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ελ 
ιόγσ Πξσηάζιεκα θαζ΄ όιελ ηελ δηάξθεηά ηνπ. 

ε Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε απμνκείσζε αξηζκνύ παηθηώλ θαη νκάδσλ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο εθηόο ηεο κεηαγξαθηθήο πεξηόδνπ 
πνπ νξίδεηαη ζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ηεηάξηεο θαη πέκπηεο 
αγσληζηηθήο, νπόηε ππάξρεη θαη δηθαίσκα δειώζεσλ θαη άιισλ αζιεηώλ 
αζηπλνκηθώλ κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα 
πξνθήξπμε. 
ζ. Οη Αζηπλνκηθνί αζιεηέο θάζε αληηπξνζσπεπηηθήο νκάδαο θαζώο θαη νη 

δηαηηεηέο, ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο κε δηθή ηνπο επζύλε. 
η. Όινη νη Αζηπλνκηθνί - αζιεηέο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο κε δειηίν 

Αζιεηηθήο ηδηόηεηνο ζεσξεκέλν από Ιαηξό θαη ππνγεγξακκέλν από ηνλ 
ππεύζπλν εθάζηεο νκάδνο. 

ηα. ε θάζε νκάδα επηηξέπεηαη λα αγσλίδνληαη πνδνζθαηξηζηέο πνπ 
ππεξεηεί ζηελ Τ.Φ.Α.Α.  θαη απηόο ινγίδεηαη σο μέλνο κε ππεύζπλε δήισζε 
ηνπ αζιεηή ε νπνία εγρεηξίδεηαη ζηελ δηνξγαλώηξηα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 
αγώλσλ.  
 

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΟΗΝΔ ΠΟΤ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΟ Φ.Α. 
 
1. Πνηλή κηαο (1) αγσληζηηθήο εκέξαο αλ ν πνδνζθαηξηζηήο απνβάιιεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλνο.` 
β. Πνηλή δύν (2) αγσληζηηθώλ ζε πεξίπησζε απνβνιήο ιόγσ πβξηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζε αληίπαιν παίθηε, θαη πνηλή -5- αγσληζηηθώλ εκεξώλ 
εθ΄όζνλ ε πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά εκπεξηέρεη θαη βιαζθεκία ησλ ζείσλ. 

γ. Πνηλή νξηζηηθήο  απνβνιήο  από ην Πξσηάζιεκα γηα βηαηνπξαγία 
θαηά Γηαηηεηνύ. Καη πνηλή δέθα (10) αγσληζηηθώλ ζε πεξίπησζε 
αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά Γηαηηεηή Σν ύςνο ηεο πνηλήο ζα 
θαζνξίδεηαη από ηελ πεηζαξρηθή επηηξνπή 

δ)  Πνηλή 3 αγσληζηηθώλ εκεξώλ ζε πεξίπησζε πνπ πνδνζθαηξηζηήο 
ιαθηίζεη, θηππήζεη ή πηύζεη αληίπαιν πνδνζθαηξηζηή. 

ε. Απνθαζίδεηαη ε αλαζηνιή ησλ πνηλώλ πνπ ππνιείπνληαη γηα ηνπο 
ηηκσξεκέλνπο πνδνζθαηξηζηέο ηνπ ΙΗ΄ Πξσηαζιήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε 
ππνηξνπήο απηώλ ζα απνβάιινληαη νξηζηηθά από ην Πξσηάζιεκα κε 
απόθαζε ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο θαη ηνπ Αζιεηηθνύ Γηθαζηνύ. 

ζη. Οη πνηλέο επηβάιινληαη κε βάζε ην Φ.Α. πνπ ζπληάζζεηαη από ηνλ 
δηαηηεηή θαη δελ επηδέρνληαη ακθηζβήηεζεο. 

δ. Η πεηζαξρηθή επηηξνπή θαηόπηλ ζπλελλόεζεο ησλ κειώλ ηεο ζε εκέξα 
πνπ ζα θαζνξηζζεί κεηά ην πέξαο όισλ ησλ αγώλσλ ηεο αγσληζηηθήο θαη 
πάληα εληόο ηεο εβδνκάδνο ζα απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηλώλ. 

ε. Λόγσ ηεο θύζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ζπληζηάηαη ζηνπο αζιεηέο θαη 
πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ πεξηζζόηεξε επζημία ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο. η.     



ζ. Κίηξηλεο θάξηεο δελ ζα έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρύ. 
2. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο γηα ζνβαξά αδηθήκαηα ζα επηβάιιεηαη 

δηαγξαθή από ηελ Έλσζε 
 
ΑΡΘΡΟ 18: ΣΑΞΖ - ΠΔΗΘΑΡΥΗΑ 
 
Καηά ην ρξόλν πξνεηνηκαζίαο ησλ νκάδσλ θαη ηεο δηεμαγσγήο ησλ 

αγώλσλ ε ηάμε θαη ε πεηζαξρία ησλ αζιεηώλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη θάζε 
ελέξγεηα, θαζηζηακέλσλ ππεπζύλσλ πξνο ηνύην ησλ επηθεθαιήο αξρεγώλ 
ησλ απνζηνιώλ θαη αξρεγώλ νκάδσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαη θαηαγξαθεί ζην Φ.Α. ή ζηελ έθζεζε 
ηνπ παξαηεξεηή παξάβαζε πεηζαξρηθή  θαη πνηληθή, νη επζύλεο ζα είλαη 
απνθιεηζηηθά πξνζσπηθέο. 

Κάζε νκάδα είλαη ππεύζπλε θαη ππόινγε γηα ηελ πεηζαξρηθή 
ζπκπεξηθνξά ησλ κειώλ ηεο (αζιεηέο – ινηπνί παξεπξηζθόκελνη)  πνπ 
βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο  

 
ΑΡΘΡΟ 19: ΔΠΗΣΡΟΠΔ - ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 
 
1.Σελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή- Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο  ηνπ Πξσηαζιήκαηνο 

απνηεινύλ: 
     
    ΙΑΚΩΒΑΚΗ Παλαγηώηεο, σο Πξόεδξνο  
    ΜΑΣΡΟΓΙΑΝΝΗ Γεώξγηνο 

ΓΡΙΜΜΑ Ισάλλεο σο  εηζεγεηέο       
    ΚΛΔΙΣΙΚΑ Απνζηόιεο θαη 

ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ Αζαλάζηνο σο κέιε. 
 
2. Σελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή  ηνπ Πξσηαζιήκαηνο απνηεινύλ: 
ΒΑΡΟΤΥΑ Παλαγηώηεο ν νπνίνο εθηειεί θαζήθνληα αζιεηηθνύ δηθαζηή. 
4. Η Διιαλόδηθνο Δπηηξνπή ηεο ηειηθήο θάζεο ησλ αγώλσλ θαζνξίδεηαη 

από ηνπο επίζεκνπο παξηζηάκελνπο ησλ αγώλσλ κε ζπκκεηνρή κειώλ ηεο 
νξγαλσηηθήο επηηξνπήο. 

 
5. Οη ζπκκεηέρνληεο  αζηπλνκηθνί –Δηδηθνί Φξνπξνί- πλνξηνθύιαθεο   

κε ηελ νπνηνδήπνηε ηδηόηεηα πξέπεη λα είλαη κέιε ηεο Έλσζεο. 
 
6.Καλέλα κέινο ηνπ Γ.. ηεο Α.Δ.Α.Δ. δελ έρεη δηθαίσκα λα 

εθπξνζσπεί νπνηαδήπνηε δηαγσληδόκελε νκάδα. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΘΔΜΟ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 
 
      ηνλ ζεζκό ηνπ Κππέινπ ζπκκεηέρνπλ νη δηαγσληδόκελεο νκάδεο πιελ 



ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ ηεηξάδα ησλ αγώλσλ 
ηειηθήο θαηάηαμεο, ζε κνλέο ζπλαληήζεηο θαη θαηόπηλ θιεξώζεσο πνπ ζα 
πξνεγεζεί θαη ζα επαθνινπζήζεη κέρξη ηελ ηειηθή θάζε.   

  
          Οη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηνπο αγώλεο  
Κππέιινπ.  

 Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ζπλαληήζεσλ Κππέιινπ δελ ππάξρεη ληθεηήο ζα 
εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ πέλαιηη ρσξίο κεζνιάβεζε παξάηαζεο. 

  
 
ΑΡΘΡΟ 21: ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 
Όπνην ζέκα πξνθύςεη θαη δελ ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνύζα πξνθήξπμε ζα 

επηιύεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Αζιεηηθήο Έλσζεο 
Αζηπλνκηθώλ Διιάδνο. 
 


