
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ - ΚΤΠΕΛΛΟΤ ΠΟ∆ΟΦΑΘΡΟΤ 

ΠΕΡΘΟ∆ΟΤ 2013-2014 ΣΗ ΑΘΛΗΣΘΚΗ ΕΝΩΗ 

ΑΣΤΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΑ∆Ο 
 

Ζ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΑ∆Ο αθνύ έιαβε ππ’ 

όςε ηεο: 
 

α) ην Καηαζηαηηθό ηεο 
 

β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήµεξα 

γ) ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζµώλ ηεο Δ.Π.Ο. 

δ)  ηηο  δηαηάμεηο  ησλ  ΚΑΝΟΝΗΜΩΝ  ΠΑΗ∆ΗΑ  ΠΟ∆ΟΦΑΗΡΟΤ  πνπ 

ηζρύνπλ δηεζλώο θαη νξίδνληαη από ην ∆ηεζλέο πµβνύιην ηεο F.I.F.A. 
 

ε) ηελ από απόθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ ηεο Α.Δ.Α.Δ. 

ζη) εγθξηηηθή ∆ηαηαγή Αξρεγείνπ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Θ 
 

Σν 21ν Πξσηάζιεµα,17ν Κύπειιν, 3ν Κύπειιν, Πνδνζθαίξνπ Αζιεηηθήο 

Έλσζεο Αζηπλνµηθώλ Διιάδνο ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ζε (2) νµίινπο πνπ 

ζα πξνθύςνπλ από θιήξσζε πνπ ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηεο Αζιεηηθήο 

Έλσζεο  Αζηπλνµηθώλ Διιάδνο γηα ηελ Πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2013–2014. 
 

ΑΡθΡΟ1: ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕ ∆ΘΑΣΑΞΕΘ 
 

'Όινη νη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Πνδνζθαίξνπ ηεο Αζιεηηθήο 'Έλσζεο 

Αζηπλνµηθώλ Διιάδνο δηέπνληαη θαη δηεμάγνληαη ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο: 
 

α) ησλ Καλόλσλ Παηδηάο Πνδνζθαίξνπ πνπ ηζρύεη δηεζλώο θαη Οξίδνληαη 

από ην ∆ηεζλέο πµβνύιην ηεο F.I.F.Α. 
 

β) ησλ Καλνληζµώλ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (ΚΑΠ) 
 

λ) ησλ θαλνληζµώλ ηεο ΔΠΟ πνπ δηέπνπλ ην άζιεµα. 
 

δ) ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ ηεο Δ.Π.Ο θαη 
 
ε) ησλ απνθάζεσλ ηνπ ∆.. ηεο Δ.Π.Ο πνπ ξπζµίδνπλ ή ζα ξπζκίζνπλ εηδηθά 

ζέµαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα. 



ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΝΝΟΘΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

Ζ πξνθήξπμε είλαη πξόηαζε ηεο δηνξγαλώηξηαο Αζιεηηθήο Έλσζεο 

Αζηπλνµηθώλ  Διιάδνο  απνδεθηή  από  ηηο  νµάδεο  πνπ  µεηέρνπλ  ζην 

Πξσηάζιεµα 
 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Ζ έλαξμε ησλ αγώλσλ ηνπ Πξσηαζιήµαηνο νξίδεηαη γηα ηελ 29-10-2013. 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 
 

Γηα  λα  ζπµµεηάζρεη  µηα  νµάδα  ζην πξσηάζιεµα  Πνδνζθαίξνπ  ηεο 

Αζιεηηθήο 'Έλσζεο  Αζηπλνµηθώλ Διιάδνο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη 

ζηελ Α.Δ.Α.Δ, θαηάζηαζε αζιεηώλ πνπ ζα αληιήζνπλ νη νµάδεο από ην site 

www.aeae.gr  θαη  από  ηελ  ελόηεηα  ρξήζηµεο  θόξµεο  ζύµθσλα   µε   ην 

ππόδεηγµα. Οη θαηαζηάζεηο ζα πξνζθνµηζζνύλ ζηελ δηνξγαλώηξηα 

πξνθεηµέλνπ λα ιάβνπλ µέξνο ζηελ θιήξσζε. 
 
Με ηελ παξαπάλσ δήισζε ζπµµεηνρήο ηα ζσµαηεία απνδέρνληαη ρσξίο 

επηθπιάμεηο ηηο δηαηάμεηο  ηνπ ΚΑΠ , ηνπο όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ηηο 

δηαηάμεηο ησλ ΚΑΝΟΝΗΜΩΝ ηεο Δ.Π.Ο  δηαθνξεηηθά απνθιείνληαη ηνπ 

Πξσηαζιήµαηνο, µε απόθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ ηεο 
δηνξγαλώηξηαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΥΡΩΜΑΣΑ ΟΜΑ∆Ο – Ε∆ΡΑ ΟΜΑ∆Ο (ΓΗΠΕ∆Ο) 

 

Ζ νµάδα  πνπ  ζα  δειώζεη  ζπµµεηνρή  ππνρξενύηαη  λα  γλσξίζεη  ζηελ 

δηνξγαλώηξηα  ην  ρξώµα  ηεο  ζηνιήο  ησλ πνδνζθαηξηζηώλ  θαζώο  θαη  ην 

γήπεδν πνπ ζα ρξεζηµνπνηήζεη ληα ηνπο αγώλεο  ηεο ( ζύµθσλα µε όζα 

νξίδνληαη από ην άξζξν 14 ηνπ ΚΑΠ). 
 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ∆ΘΑΡΚΕΘΑ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΘ ΩΡΑ 

ΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Σν αγσληζηηθό πξόγξαµµα ζην ζύλνιν ηνπ ζα θνηλνπνηεζεί αµέζσο µεηά 

ηελ δεµόζηα θιήξσζε πνπ ζα γίλεη ηελ 16-10-2012 ζηα γξαθεία ηεο 

Έλσζεο. 
 

Ζ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ζε 90' ιεπηά ηεο ώξαο ζε δύν εµίρξνλα 

ησλ  45΄ην  θαζέλα.  Οη   αγώλεο  ζα  δηεμάγνληαη  από  ∆επηέξα,  έσο  θαη 

Παξαζθεπή. 
 

Ζ ώξα  έλαξμεο  ησλ  αγώλσλ  είλαη  εθείλε  πνπ  έρεη  ηειηθά  νξίζεη  ε 

δηνξγαλώηξηα µε ην  πξόγξαµµα ηεο θαη µε αλνρή 15΄ γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

νπνίαο µόλνο ππεύζπλνο θαη αξµόδηνο είλαη ν δηαηηεηήο. 

http://www.aeae.gr/
http://www.aeae.gr/


ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ε δηνξγαλώηξηα µπνξεί λα αιιάμεη ηελ ώξα 

έλαξμεο  ηνπ  αγώλα  ή  θαη  ην  γήπεδν  ηέιεζεο  απηνύ,  ππνρξενύµελε  λα 

εηδνπνηήζεη όινπο ηνπο ελδηαθεξνµέλνπο  ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο πξηλ ηελ 

έλαξμή ηνπ. 
 

Σα αηηήµαηα  ησλ  ελδηαθεξνµέλσλ  νµάδσλ  γηα  αιιαγή  ώξαο  θαη  ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο γηα αιιαγή εµέξαο ζα πξέπεη λα πεξηέξρνληαη ζηελ 

δηνξγαλώηξηα  -1-  εβδνµάδα  πξηλ  ηνλ  αγώλα,   πιήξσο  αηηηνινγεµέλα, 

πξνθεηµέλνπ  ε  αξµόδηα  επηηξνπή  λα  θξίλεη  ην  ζύλλνµν  ή  όρη,  µε  ηελ 

ππνρξέσζε λα πξαγµαηνπνηείηαη ν αλαβιεζείο αγώλαο εληόο ηεο εβδνµάδαο 

µε επζύλε θαη µέξηµλα ηεο  δηαγσληδόµελεο νµάδαο πνπ  πξνθάιεζε  ηελ 

αλαβνιή. ε αληίζεηε πεξίπησζε θαηαθπξώλεηαη ππέξ (3-0) ησλ αληηπάισλ. 

Οη νµάδεο (µε µέξηµλα θαη επζύλε ηνπο) ζα θξνληίζνπλ γηα ηελ 

γλσζηνπνίεζε ηνπ  πξνγξάµµαηνο  ζηα  ∆εµνηηθά Γπµλαζηήξηα, ηα νπνία 

ρξεζηµνπνηνύλ έηζη ώζηε λα δηεμάγνληαη θαλνληθά νη αγώλεο θαζώο θαη ζηηο 
νηθείεο Αξρέο. 

 

Οη ππεύζπλνη ησλ νµάδσλ πνπ αγσλίδνληαη ζηελ έδξα ηνπο λα έξρνληαη ζε 

επαθή  µε  ηνπο   ππεύζπλνπο  ηεο  αληίζηνηρεο  νµάδαο  πνπ  αγσλίδνληαη 

πξνθεηµέλνπ ηαθηνπνηήζνπλ ηπρόλ ΔΚΚΡΔΜΟΣΖΣΔ 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΘΑΘΣΗΣΕ ΑΓΩΝΩΝ 
 

α) Οξηζµόο 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 θσιύµαηνο ζα νξίδεηαη από ηνπο δηαζέζηµνπο δηαηηεηέο. 
 
δ)  Σν  θύιιν  αγώλνο  ζα  ζπληάζζεηαη  ζύµθσλα µε ηελ  αξρηθή  δήισζε 

ζπµµεηνρήο ε νπνία είλαη ζεσξεµέλε από ηελ Οξγαλσηηθή επηηξνπή. 
 

ε)  Ζ  θαηάζηαζε  ησλ  ζπµµεηερόλησλ αζηπλνµηθώλ δηαηηεηώλ  –  βνεζώλ 

δηαηηεηώλ  ζα  ππνβιεζεί  ζηελ  Α.Δ.Α.Δ.  επζύο  σο  ζπµπιεξσζεί  µε  ηα 

νλνµαηεπώλπµα όισλ ησλ επηζπµνύλησλ γλσζηή ζ’ όιεο ηηο νµάδεο θαη µε 

ηελ ζπλδξνµή ηνπο ζα ζπµπιεξώλεηαη ν πίλαθαο. 
 

ζη)Δθ΄  όζνλ  νη  αζηπλνµηθνί  ζπλάδειθνη  δηαηηεηέο  δελ  επαξθνύλ  ζα 

ρξεζηµνπνηνύληαη επίζεµνη δηαηηεηέο ζπλδέζµσλ. 
 
δ) ε θάζε πεξίπησζε νη δηαηηεηέο λα είλαη ειαζηηθνί σο πξνο ηνλ ρξόλν 

έλαξμεο ηνπ αγώλα 

 

 

 



ε) ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη νη δηαηηεηέο ηνπ αγώλα λα 

ππεξεηνύλ, είηε κε νξγαληθή ζέζε είηε απνζπαζκέλνη, ζε κία εθ ησλ 

δηαγσληδόκελσλ νκάδσλ. Οη δηαηηεηέο ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ ζηελ νξγαλσηηθηή επηηξνπή ηελ ππεξεζία πξνέιεπζήο ηνπο. ε 

θάζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηνπ παξαπάλσ όξνπ, ζα επαλαιακβάλεηαη ν 

αγώλαο, αλεμαξηήηνπ απνηέζκαηνο, θαζώο επίζεο νη δηαηηεηέο ζα 

παξαπέπνληαη ζηελ νξγαλσηηθή – πεηζαξρηθή επηηξνπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 

ε θάζε αγώλα ηεο αξµνδηόηεηαο ηεο ε δηνξγαλώηξηα έρεη δπλαηόηεηα λα 

νξίζεη έλα εθπξόζσπό ηεο (παξαηεξεηή), θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο. 
 

Καζήθνληα παξαηεξεηή έρεη ην δηθαίσµα λα αζθεί θαη νπνηνδήπνηε µέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ ηεο Α.Δ.Α.Δ, εθ' όζνλ νξηζζεί αξµνδίσο. Γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν απνπζηάδεη ν παξαηεξεηήο , ν νπνίνο νξίζζεθε από ηελ 

δηνξγαλώηξηα  ,  ηόηε  νη  νµάδεο πνπ  δηαγσλίδνληαη  έρνπλ  ππνρξέσζε  λα 

ππνδείμνπλ θάζε µηα από έλα πξόζσπν θαη ν δηαηηεηήο θάλεη θιήξσζε 

µεηαμύ ηνπο 'γηα λα αλαδεηρζεί ν παξαηεξεηήο ηνπ αγώλα. 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΟΜΑ∆ΩΝ - ΜΠΑΛΕ ΑΓΩΝΑ 
 

α. Οη ππνρξεώζεηο ησλ δηαγσληδνµέλσλ νµάδσλ γηα ηελ ώξα πξνζέιεπζεο, 

ηνλ  εθνδηαζµό  ηνπ  θαξµαθεπηηθνύ  πιηθνύ,  γηα  ηηο  µπάιεο  ηνπ  αγώλα 

θαζνξίδνληαη από ην άξζξν 16 ηνπ ΚΑΠ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10: Α∆ΤΝΑΜΘΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΟΜΑ∆Α Ε ΑΓΩΝΑ 
 

ε πεξίπησζε αδπλαµίαο πξνζειεύζεσο µία εθ ησλ δύν δηαγσληδόµελσλ 

νµάδσλ , ν αγώλαο ζα θαηνρπξώλεηαη ππέξ ηεο νµάδαο ε νπνία πξνζήιζε. 
 

ε πεξίπησζε µε δηεμαγσγήο πξνγξαµµαηηζµέλνπ αγώλα ιόγσ αδπλαµίαο 

πξνζειεύζεσο µίαο εθ  ησλ δύν δηαγσληδνµέλσλ νµάδσλ, ζα ηζρύνπλ νη 

πξνβιεπόµελεο από ηνλ ηζρύνληα Κ.Α.Π. θπξώζεηο . 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ∆ΕΛΣΘΟ ΑΣΟΜΘΚΩΝ ΣΟΘΥΕΘΩΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ 

ΠΟ∆ΟΦΑΘΡΘΣΗ 
 

1. Οη νµάδεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπο ππνρξενύληαη λα έρνπλ µαδί ηνπο 

θαη λα παξαδίδνπλ ζηνλ δηαηηεηή : 
 

α) Σν δειηίν αηνµηθώλ ζηνηρείσλ θαη µεηαβνιώλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή ην 

νπνίν  πξέπεη  λα  θέξεη  νπσζδήπνηε  ηαηξηθή  ζεώξεζε  από  παζνιόγν  ή 

θαξδηνιόγν  ηδηώηε  ή  από  Ηαηξό  ηεο   ∆ηεπζύλζεσο  Τγεηνλνµηθνύ  ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνµίαο, θαη ε νπνία πηζηνπνηεί όηη είλαη απνιύησο πγηήο. 
 

β) Φ/Ο ηνπ ∆ειηίνπ Αζηπλνµηθήο Σαπηόηεηνο θαη από ηηο δύν όςεηο θαη ζε 

πεξίπησζε αµθηβνιίαο  θαη ηδηαίηεξα ελζηάζεσλ λα παξαδίδεηαη από ηνλ 

αζιεηή ην πξσηόηππν δειηίν ηαπηόηεηαο. 
 



2. Ο δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεµεηώζεη ζηελ νηθεία ζηήιε ηνπ 

Φ.Α. ηηο ηπρόλ ειιείςεηο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ. 

 

3. Ο έιεγρνο γίλεηαη από ηνλ δηαηηεηή θαη ηνπο αξρεγνύο ησλ 

δηαγσληδνµέλσλ νµάδσλ ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαηά ηελ 

εθ µέξνπο ηνπ δηαηηεηή ζπµπιήξσζε ηνπ Φ.Α. 
 

4. Ο δηαηηεηήο ππνρξενύηαη λα θξαηήζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

δηαγσληδόµελσλ  πνδνζθαηξηζηώλ  µέρξη  ηελ  ππνγξαθή  ηνπ  Φ.Α.  νη  δε 

αξρεγνί ησλ νµάδσλ  µπνξνύλ λα δεηήζνπλ ζ’ απηό ην δηάζηεµα λα ηα 

ειέγμνπλ µόλν γηα πεξίπησζε δηαηύπσζεο έλζηαζεο πιαζηνπξνζσπίαο. 
 

5.  Απαγνξεύεηαη  n  ζπµµεηνρή  πνδνζθαηξηζηή  ζε  νπνηαδήπνηε  αγώλα 

πξσηαζιήµαηνο n  θππέιινπ ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ α’ θαη β’ 

ζηε παξαγ. -1- ηνπ παξόληνο , ν δε δηαηηεηήο ππνρξενύηαη λα απαγνξεύζεη 

ηε ζπµµεηνρή πνδνζθαηξηζηή γηα ηνλ νπνίν δελ πιεξνύληαη νη 

πξνϋπνζέζεηο απηέο. Δάλ παξά ηαύηα πνδνζθαηξηζηήο µεηάζρεη ζηνλ αγώλα 

n  ζπµµεηνρή  ηνπ  ζεσξείηαη  αληηθαλνληθή,  n  ππαίηηα  δε   νµάδα  ,  ζε 

πεξίπησζε  ελζηάζεσο  πθίζηαηαη  ,  ηηο  πξνβιεπόµελεο θπξώζεηο  ,  ελώ  ν 

δηαηηεηήο   ηηµσξείηαη  από  ηnv  αξµόδηα  πεηζαξρηθή  επηηξνπή  µε  πνηλή 

απαγνξεύζεσο δηεύζπλζεο αγώλα γηα ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ µήλεο. 
 

6. α) Δπηηξέπεηαη ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα n αληηθαηάζηαζε µέρξη έμη 

(6) πνδνζθαηξηζηώλ από θάζε νµάδα. 
 

β)  ε  πεξίπησζε  ηξαπµαηηζµνύ ηνπ  ηεξµαηνθύιαθα 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 ζπµµεηνρήο, εμεηαδόµελεο θαηόπηλ ελζηάζεσο. 
 

ε)  Με  πξνζέιεπζε  γηαηξνύ  αγώλα  ν  αγώλαο  δελ  δηεμάγεηαη,  εθηόο  αλ 

ππάξρεη  γηαηξόο  πνπ   µπνξεί  λα  είλαη  θαη  γηαηξόο  θάπνηαο  από  ηηο 

δηαγσληδόµελεο νµάδαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
 

α. Οη αγσληδόµελεο νµάδεο βαζµνινγνύληαη : 

ε πεξίπησζε λίθεο µε ηξεηο (3) βαζµνύο . 

ε πεξίπησζn ηζνπαιίαο µε έλα (1) βαζµό . 

ε πεξίπησζε ήηηαο µε µεδέλ (0) βαζµνύο. 



β.Δάλ πξνθύπηεη ζην ηέινο ηνπ Πξσηαζιήµαηνο ηζνβαζµία νµάδσλ ηόηε 

ππνινγίδεηαη ην απνηέιεζµα ησλ µεηαμύ ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ζε 

πεξίπησζε  ηζνπαιίαο  ππνινγίδεηαη  ν  ζπληειεζηήο  ηεξµάησλ  ηεο  θάζε 
νµάδαο. Δάλ νη νµάδεο  πνπ  ζα ηζνβαζµήζνπλ είλαη παξαπάλσ από δύν, 

ιαµβάλνληαη ππ' όςε ηα απνηειέζµαηα ησλ µεηαμύ ησλ ζπλαληήζεσλ. 
 

Μεηά ην ηέινο ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ πξνθξίλνληαη ζηελ επόµελε θάζε 

ησλ  play  offs  νη  ηέζζεξεηο  πξώηεο  νµάδεο  θάζε  νµίινπ  νη  νπνίνη  ζα 

δηαζηαπξσζνύλ µεηαμύ ηνπο ζε δηπινύο αγώλεο σο εμήο: 
 

Ο πξώηνο ηνπ Α΄ νµίινπ µε ηνλ ηέηαξην ηνπ Β΄ νµίινπ 
 

Ο δεύηεξνο ηνπ Α΄ νµίινπ µε ηνλ ηξίηνπ ηνπ Β΄ νµίινπ θαη αληίζηξνθα. 
 

Οη δύν πξώηνη θάζε νµίινπ ζα απνηειέζνπλ ην δεπγάξη ηνπ ηειηθνύ θαη νη 

δύν δεύηεξνη ην δεπγάξη ηνπ µηθξνύ ηειηθνύ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΜΗ        ΣΕΛΕΗ  Η΄ ∆ΘΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 
 

Αγώλαο ν νπνίνο δελ ηειέζζεθε ή δελ έιεμε, ρσξίο λα επζύλνληαη θαη νη 

δύν δηαγσληδόµελεο νµάδεο  θαη ηνπ νπνίνπ ην απνηέιεζµα αθπξώζεθε µε 

ηειεζίδηθε απόθαζε,  επαλαιαµβάλεηαη 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 εµέξα απηνύ 

ηνπ αγώλα δελ πξνζµεηξάηε γηα ηελ έθηηζε πνηλώλ). 
 
Αληίζεηα  ην  παξαπάλσ  θύιιν  αγώλα  είλαη  ηζρπξό  γηα  ην  πξαγµαηηθό 

πεξηζηαηηθό  θαη  γηα   όζνπο  γξάθηεθαλ  ζε  απηό  από  ην  δηαηηεηή  γηα 

παξαπηώµαηα πνπ ηηµσξνύληαη µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρύνληνο ΚΑΠ. 
 

Αγώλαο πνπ δελ ηειέζζεθε ή πνπ δελ έιεμε µε ππαηηηόηεηα ηεο µηαο ή θαη 

ησλ  δύν  νµάδσλ  ∆ΔΝ   πξνζµεηξάηε  γηα  ηελ  έθηηζε  ησλ  πνηλώλ  ησλ 

πνδνζθαηξηζηώλ  ή θαη  ηεο  νµάδνο θαη  βαζµνινγείηαη ζύµθσλα µε όζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ ΚΑΠ. 
 

Οµάδα πνπ απνβάιιεηαη ή απνρσξεί νηθεηνζειώο από ην Πξσηάζιεµα, ηα 

ελαπνµέλνληα παηρλίδηα θαηαθπξώλνληαη ζηηο αληίπαιεο νµάδεο µε ζθνξ 3 

– 0 θαη ζα πθίζηαηαη ηηο πξνβιεπόµελεο από ηνλ ΚΑΠ θπξώζεηο. 
 

    ε πεξίπησζε πνπ δηαγσληδόµελε νµάδα δελ πξνζέιζεη γηα ηελ δηεμαγσγή 

ηνπ πξνγξαµµαηηζµέλνπ παηρληδηνύ ρσξίο λα έρεη εηδνπνηήζεη ην αξγόηεξν 

µέρξη ηελ 10 ώξα ηεο ίδηαο εµέξαο ηελ δηνξγαλώηξηα αξρή θαη ηελ αληίπαιε 

νµάδα ζα ηηµσξείηαη µε αθαίξεζε ελόο (1) βαζµνύ πέξαλ ησλ  

πξνβιεπνµέλσλ, ζην άξζξν 17 παξ 2 ηνπ Κ.ΑΠ., θπξώζεσλ. 



ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΩΝ - ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΤ 
 

ηελ πξσηαζιήηξηα νµάδα Πξσηαζιήµαηνο ζα απνλεµεζεί Κύπειιν θαη 

Μεηάιιηα γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο θαη ηνλ πξνπνλεηή ηεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΕΘΘΑΡΥΘΚΟ ΕΛΕΓΥΟ - ΠΟΘΝΕ 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕ ΣΟ Φ.Α. 
 

Ο πεηζαξρηθόο έιεγρνο ησλ ζσµαηείσλ, παξαγόλησλ θαη πνδνζθαηξηζηώλ 

αζθείηαη: 
 
α)  από  ηνλ  ΑΘΛΖΣΗΚΟ  ∆ΗΚΑΣΖ  πνπ  έρεη  νξηζηεί  ν  νπνίνο  δηθάδεη 

ζέµαηα ηόζν ζε πξσηνβάζµην όζν θαη ζε δεπηεξνβάζµην επίπεδν 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΟΜΑ∆ΩΝ - ∆ΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

 

α. Ζ ζπµµεηνρή ησλ νµάδσλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήµαηνο 

είλαη ππνρξεσηηθή. 
 

β. ηελ πεξίπησζε µε ζπµµεηνρήο δηαγσληδόµελεο νµάδαο ζε 

πξνγξαµµαηηζµέλν αγώλα ζα επηβάιινληαη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηνλ ηζρύνληα Κ.Α.Π. 
 

γ. ∆ηθαίσµα  ζπµµεηνρήο έρνπλ  θαη  Αζηπλνµηθνί πνπ  δελ  αλήθνπλ  ζηηο 

ζπγθεθξηµέλεο Τπεξεζίεο έσο θαη ηνλ αξηζµό (15), νη νπνίνη  ζα 

ζπµπεξηιαµβάλνληαη ζηελ αξρηθή δήισζε ζπµµεηνρήο θαζώο θαη ν αξρηθά 
νξηζζείο ππεύζπλνο αζηπλνµηθόο έθαζηεο νµάδνο, αλεμαξηήησο ηεο 

Τπεξεζίαο πνπ αλήθεη νξγαληθά. 
 

δ.  Οη  αλώηεξνη  Αζηπλνµηθνί  πξέπεη  λα  αλήθνπλ  νξγαληθά  ε  λα  είλαη 

απνζπαζµέλνη  ζε ππεξεζία εληόο Γ.Α.Γ.Α.. Καη’ εμαίξεζε δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο έρνπλ θαη αζηπλνκηθνί πνπ ππεξεηνύλ ζε ππεξεζίεο εθηόο 

Γ.Α.Γ.Α. , νη νπνίνη γηα λα ζπλερίζνπλ λα αγσλίδνληαη  ζηηο επόκελεο θάζεηο 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ζε ζπκκεηάζρεη ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 50% ησλ 

αγώλσλ ησλ νκίισλ .  Οη  Αζηπλνµηθνί-  Δ.Φ-  πλνξηνθύιαθεο µπνξνύλλα

 αγσλίδνληαη ζε νπνπδήπνηε νµάδα επηζπµνύλ .  

Οη απνζπαζµέλνη µπνξνύλ λα αγσληζηνύλ εάλ ην επηζπµνύλ ζηελ 

Τπεξεζία 

πνπ έρνπλ απνζπαζηεί. 
 
ε.  Ωο  εµεξνµελία  δειώζεσο  ζπµµεηνρήο  ησλ  αζηπλνµηθώλ  -  παηθηώλ 

νξίδεηαη  ε  1 6/10/2012   θαη  µε  αλεπηθύιαθηε  απνδνρή  ησλ  όξσλ  ηεο 

δηνξγαλώηξηαο Αξρήο. 
 
ζη.  Κάζε  νµάδα  έρεη  δηθαίσµα  λα  δειώζεη  35  αζιεηέο  αζηπλνµηθνύο 

ζπλνιηθά  (  ν  µέγηζηνο  αξηζµόο  ζπµµεηνρήο  αζιεηώλ  αζηπλνµηθώλ  πνπ 

αλήθνπλ νξγαληθά ζηελ δηαγσληδόµελε νµάδα είλαη  ζε ζπλάξηεζε µε ηελ 

ζπµµεηνρή αζιεηώλ αζηπλνµηθώλ πνπ ππεξεηνύλ ζε άιιεο ππεξεζίεο). Δάλ 

θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  Πξσηαζιήµαηνο ππάξμεη  µεηάζεζε Αζηπλνµηθνύ, 



απηό δελ επεξεάδεη ηε ζπµµεηνρή ηνπ ζηνπο αγώλεο. 
 

δ ε  πεξίπησζε  πνπ  αζιεηήο  ΜΔΣΆ  ηελ  έλαξμε  ηνπ  Πξσηαζιήµαηνο 

µεηαηίζεηαη ζηελ ΤΦ,Α,Α,, δελ επεξεάδεηαη ε ζπµµεηνρή ηνπ ζην ελ ιόγσ 
Πξσηάζιεµα θαζ΄ όιελ ηελ δηάξθεηά ηνπ. 

 

ε Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε απμνµείσζε αξηζµνύ παηθηώλ θαη νµάδσλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ  Πξσηαζιήµαηνο εθηόο ηεο µεηαγξαθηθήο πεξηόδνπ 

πνπ νξίδεηαη  ζην  ρξνληθό δηάζηεµα µεηαμύ ηεηάξηεο θαη  πέµπηεο 

αγσληζηηθήο, νπόηε ππάξρεη θαη  δηθαίσµα δειώζεσλ θαη άιισλ αζιεηώλ 

αζηπλνµηθώλ µε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα 

πξνθήξπμε. 
 
ζ. Οη Αζηπλνµηθνί αζιεηέο θάζε αληηπξνζσπεπηηθήο νµάδαο θαζώο θαη νη 

δηαηηεηέο, ζπµµεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο µε δηθή ηνπο επζύλε. 
 

η. Όινη νη Αζηπλνµηθνί - αζιεηέο ζα ζπµµεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο µε δειηίν 

Αζιεηηθήο  ηδηόηεηνο  ζεσξεµέλν από  Ηαηξό  θαη ππνγεγξαµµέλν από  ηνλ 

ππεύζπλν εθάζηεο νµάδνο. 
 

ηα. ε θάζε νµάδα επηηξέπεηαη λα αγσλίδεηαη έλαο (1) πνδνζθαηξηζηήο πνπ 

ππεξεηεί ζηελ Τ.Φ.Α.Α. θαη απηόο ινγίδεηαη σο μέλνο µε ππεύζπλε δήισζε 

ηνπ αζιεηή ε νπνία εγρεηξίδεηαη ζηελ  δηνξγαλώηξηα  πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

αγώλσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΟΘΝΕ ΠΟΤ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΘ ΣΟ Φ.Α. 
 

1. Πνηλή µηαο (1) αγσληζηηθήο εµέξαο αλ ν πνδνζθαηξηζηήο απνβάιιεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλνο.` 
 

β. Πνηλή δύν (2) αγσληζηηθώλ ζε πεξίπησζε απνβνιήο ιόγσ πβξηζηηθήο 

ζπµπεξηθνξάο  ζε  αληίπαιν  παίθηε,  θαη  πνηλή  -5-  αγσληζηηθώλ  εµεξώλ 

εθ΄όζνλ ε πβξηζηηθή ζπµπεξηθνξά εµπεξηέρεη θαη βιαζθεµία ησλ ζείσλ. 
 

γ. Πνηλή νξηζηηθήο απνβνιήο από ην Πξσηάζιεµα γηα βηαηνπξαγία θαηά 

∆ηαηηεηνύ. Καη πνηλή δέθα (10) αγσληζηηθώλ ζε πεξίπησζε αληηαζιεηηθήο 

ζπµπεξηθνξάο θαηά ∆ηαηηεηή Σν ύςνο ηεο πνηλήο ζα θαζνξίδεηαη από ηελ 
πεηζαξρηθή επηηξνπή 

 

δ)  Πνηλή  3  αγσληζηηθώλ  εµεξώλ  ζε  πεξίπησζε  πνπ  πνδνζθαηξηζηήο 

ιαθηίζεη, θηππήζεη ή πηύζεη αληίπαιν πνδνζθαηξηζηή. 
 

ε.  Απνθαζίδεηαη  ε  αλαζηνιή  ησλ  πνηλώλ  πνπ  ππνιείπνληαη  γηα  ηνπο 

ηηµσξεµέλνπο  πνδνζθαηξηζηέο ηνπ ΗΘ΄ Πξσηαζιήµαηνο θαη ζε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο  απηώλ  ζα  απνβάιινληαη  νξηζηηθά  από  ην  Πξσηάζιεµα  µε 

απόθαζε ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο θαη ηνπ Αζιεηηθνύ ∆ηθαζηνύ. 



ζη. Οη πνηλέο επηβάιινληαη µε βάζε ην Φ.Α. πνπ ζπληάζζεηαη από ηνλ 

δηαηηεηή θαη δελ επηδέρνληαη αµθηζβήηεζεο. 
 

δ. Ζ πεηζαξρηθή επηηξνπή θαηόπηλ ζπλελλόεζεο ησλ µειώλ ηεο ζε εµέξα πνπ 

ζα θαζνξηζζεί µεηά  ην  πέξαο όισλ ησλ αγώλσλ ηεο αγσληζηηθήο θαη πάληα 

εληόο ηεο εβδνµάδνο ζα απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηλώλ. 
 

ε. Λόγσ  ηεο  θύζεσο  ηνπ  επαγγέιµαηνο  ζπληζηάηαη  ζηνπο  αζιεηέο  θαη 

πξνπνλεηέο ησλ νµάδσλ πεξηζζόηεξε επζημία ζε ζέµαηα ζπµπεξηθνξάο.  
 

ζ. Κίηξηλεο θάξηεο δελ ζα έρνπλ αλαδξνµηθή ηζρύ. 
 

2. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο γηα ζνβαξά αδηθήµαηα ζα επηβάιιεηαη 

δηαγξαθή από ηελ Έλσζε 

ΑΡΘΡΟ 18: ΣΑΞΗ - ΠΕΘΘΑΡΥΘΑ 
 

Καηά ην ρξόλν πξνεηνηµαζίαο ησλ νµάδσλ θαη ηεο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ε 

ηάμε θαη ε πεηζαξρία ησλ αζιεηώλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη θάζε ελέξγεηα, 

θαζηζηαµέλσλ  ππεπζύλσλ  πξνο  ηνύην ησλ   επηθεθαιήο  αξρεγώλ  ησλ 

απνζηνιώλ θαη αξρεγώλ νµάδσλ. 
 

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 νµάδα είλαη ππεύζπλε θαη ππόινγε γηα ηελ πεηζαξρηθή ζπµπεξηθνξά 

ησλ µειώλ ηεο (αζιεηέο  – ινηπνί παξεπξηζθόµελνη) πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

πάγθν ηεο 
 

ΑΡΘΡΟ 19: ΕΠΘΣΡΟΠΕ – ΚΑΝΟΝΘΜΟΘ 
 

1.Σελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή - Δπηηξνπή ∆ηαηηεζίαο ηνπ Πξσηαζιήµαηνο 

απνηεινύλ : 
 

Τ/Α’ ΓΡΗΜΜΑ Ησάλλεο Πξόεδξνο 

Αλζ/µνο ΥΑΝΣΕΖ ∆εµήηξηνο Μέινο  

Αζη/θαο ΚΔΜΠΑΠΖ Γεκήηξηνο Μέινο 

Δ.Φ. ΥΑΛΚΗΑ ππξίδσλ Μέινο 



2. Σελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξσηαζιήµαηνο απνηεινύλ : 

Τ/Α’  ΓΡΗΜΜΑ Ησάλλεο Πξόεδξνο 

Αλζ/µνο ΥΑΝΣΕΖ ∆εµήηξηνο Μέινο 

 

Αζη/θαο ΚΔΜΠΑΠΖ Γεκήηξηνο Μέινο 

Δ.Φ. ΥΑΛΚΗΑ ππξίδσλ Μέινο 
 

4. Ζ Διιαλόδηθνο Δπηηξνπή ηεο ηειηθήο θάζεο ησλ αγώλσλ θαζνξίδεηαη από 

ηνπο επίζεµνπο παξηζηάµελνπο ησλ αγώλσλ µε ζπµµεηνρή µειώλ ηεο 

νξγαλσηηθήο επηηξνπήο. 
 
5. Οη ζπµµεηέρνληεο αζηπλνµηθνί –Δηδηθνί Φξνπξνί- πλνξηνθύιαθεο µε ηελ 

νπνηνδήπνηε ηδηόηεηα πξέπεη λα είλαη µέιε ηεο Έλσζεο. 
 
6. Καλέλα µέινο ηνπ ∆.. ηεο Α.Δ.Α.Δ. δελ έρεη δηθαίσµα λα εθπξνζσπεί 

νπνηαδήπνηε δηαγσληδόµελε νµάδα. 
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΘΕΜΟ ΚΤΠΕΛΛΟΤ ΠΟ∆ΟΦΑΘΡΟΤ-ΚΤΠΕΛΛΟΤ 

ΦΘΛΘΑ 
 

ηνλ ζεζµό ηνπ Κππέινπ ζπµµεηέρνπλ όιεο νη δηαγσληδόµελεο νµάδεο. Οη 

αγώλεο ηνπ Κππέινπ ζα δηεμάγνληαη ηελ ηειεπηαία εβδνµάδα θάζε µήλα ζε 
µνλνύο αγώλεο . 

 

Οη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπµµεηνρήο ζην Πξσηάζιεµα πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε έρνπλ εθαξµνγή θαη ζηνπο αγώλεο 

Κππέιινπ. 
 
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ζπλαληήζεσλ Κππέιινπ δελ ππάξρεη ληθεηήο ζα 

δηεμάγεηαη εµίσξε παξάηαζε θαη αλ δελ πξνθύςεη ληθεηήο ζα αθνινπζείηαη ε 

δηαδηθαζία ησλ πέλαιηη. 
 

Δπηπιένλ γηα όζεο νκάδεο απνθιείνληαη από ηελ επόκελε θάζε ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο , εθηόο ηεο ηειηθήο ηεηξάδαο ,  θαζηεξώλεηαη ν ζεζµόο ηνπ 

Κππέινπ ΦΗΛΗΑ θαη νη αγώλεο ζα πξνθύςνπλ από θιήξσζε θαη ζα  

δηεμαρζνύλ παξάιιεια ζε µνλνύο αγώλεο όπσο θαη παξαπάλσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 21: ΣΕΛΘΚΗ ∆ΘΑΣΑΞΗ 
 

Όπνην ζέµα πξνθύςεη θαη δελ ξπζµίδεηαη µε ηελ παξνύζα πξνθήξπμε ζα 

επηιύεηαη µε απόθαζε ηνπ ∆ηνηθεηηθνύ πµβνπιίνπ ηεο Αζιεηηθήο Έλσζεο 

Αζηπλνµηθώλ Διιάδνο. 

 



 


