ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ’ όψη της:
1.

το Καταστατικό της

2.

τις διατάξεις του Κ.Α.Π. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

3.

τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.

4.
τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΑΙΔΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ που ισχύουν διεθνώς
και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.
5. την από 18/09/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Α.Ε.
6.

την υπ’ αριθ. 1821/18/1781126 από 06/09/2018 εγκριτική διαταγή του Α.Ε.Α.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Το 26 ο Πρωτάθλημα, 22ο Κύπελλο, 8ο Κύπελλο Φιλίας, Ποδοσφαίρου της Αθλητικής
Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος το οποίο θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το
Παράρτημα Αττικής. Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο που θα προκύψει από
κλήρωση που θα διεξαχθεί στα γραφεία της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος
για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018–2019.
ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου της Αθλητικής
Αστυνομικών Ελλάδος διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα µε τις διατάξεις:

Ένωσης

α) των Κανόνων Παιδιάς Ποδοσφαίρου που ισχύει διεθνώς και Ορίζονται από το
Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.Α.
β) των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.)
γ) των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. που διέπουν το άθλημα.
δ) των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της Ε.Π.Ο. και
ε) των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίσουν ειδικά θέματα
που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη είναι πρόταση της διοργανώτριας Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών
Ελλάδος αποδεκτή από τις ομάδες που μετέχουν στο Πρωτάθλημα. Με τη δήλωση
συμμετοχής στο πρωτάθλημα εννοείται η αποδοχή των όρων της παρούσης .

ΑΡΘΡΟ 3: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Η έναρξη των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζεται για την 01/10/2018 . Η έναρξη των
αγώνων του Κυπέλλου ορίζεται για την 29/10/2018.
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Για να συμμετάσχει μια ομάδα στο πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου της Αθλητικής
Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην Α.Ε.Α.Ε, αίτηση
δήλωσης συμμετοχής σύμφωνα με τα διατασσόμενα στην υπ΄αριθ. 1821/18/1781126
από 06/09/2018 Δ/γη Α.Ε.Α./Κ.Δ.Υ.Α.Δ./Δνση Επικοινωνίας/Τμ. Εθιμοτυπίας & Δημοσίων
Σχέσεων, μέχρι την Πέμπτη 20/09/2018. Σημειώνεται πως στην δήλωση συμμετοχής θα
πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία και το τηλέφωνο επικοινωνίας του ορισμένου ως
υπεύθυνο της ομάδας.
β) Επιπρόσθετα οι υπεύθυνοι των ομάδων θα πρέπει να προσκομίσουν ή να μας
αποστείλουν μέσω FAX (210-7782311) στα γραφεία της Ένωσης μέχρι 25/09/2018
(ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης) ανυπερθέτως, κατάσταση αθλητών
υπογεγραμμένη από τον Διοικητή ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού.
γ) Σχετική κατάσταση των αθλητών μπορούν να έχουν στην διάθεσή τους από την
ιστοσελίδα της Αθλητικής Ένωσης www.aeae.gr στην ενότητα χρήσιμα έγγραφα.
δ) Όλοι οι διαγωνιζόμενοι αθλητές – ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι ενεργά μέλη της
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.
ε) Το παράβολο συμμετοχής για κάθε ομάδα ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα
ευρώ (250,00€) το οποίο πρέπει να εξοφληθεί πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
στ) Με την παραπάνω δήλωση συμμετοχής οι ομάδες αποδέχονται χωρίς επιφυλάξεις
τις διατάξεις του Κ.Α.Π., τους όρους της Προκήρυξης και τις διατάξεις των
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της Ε.Π.Ο. διαφορετικά α ποκλείονται του Πρωταθλήματος, µε απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Α.Ε.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΟΣ – ΕΔΡΑ ΟΜΑΔΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ)
Η ομάδα που θα δηλώσει συμμετοχή υποχρεούται να γνωρίσει στην διοργανώτρια το
χρώμα της στολής των ποδοσφαιριστών καθώς και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει
για τους αγώνες της (σύμφωνα µε όσα ορίζονται από το άρθρο 14 του Κ.Α.Π.)

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

α) Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολο του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά την
δημόσια κλήρωση που θα γίνει την 25/09/2018 στα γραφεία της Ένωσης.
β) Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται σε ενενήντα (90') λεπτά της ώρας σε δύο
ημίχρονα των σαράντα πέντε (45΄) το καθένα. Οι αγώνες θα διεξάγονται από Δευτέρα
έως και Παρασκευή.
γ) Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι εκείνη που έχει τελικά ορίσει η διοργανώτρια µε το
πρόγραμμα της και µε ανοχή δεκαπέντε λεπτών (15΄) για την τήρηση της οποίας µόνος
υπεύθυνος και αρμόδιος είναι ο διαιτητής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια
μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης του αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού,
υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερομένους τουλάχιστον 24 ώρες πριν
την έναρξή του.
δ) Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων ομάδων για αλλαγή ώρας και σε εξαιρετικές

περιπτώσεις για αλλαγή ημέρας θα πρέπει να περιέρχονται στην διοργανώτρια μία
εβδομάδα πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή να
κρίνει το σύννομο ή όχι, µε την υποχρέωση να πραγματοποιείται ο αναβληθείς αγώνας
εντός της εβδομάδας µε ευθύνη και μέριμνα της διαγωνιζόμενης ομάδας που
προκάλεσε την αναβολή (ανεξάρτητα από το εάν είναι φιλοξενούμενη ή γηπεδούχος). Σε
αντίθετη περίπτωση κατακυρώνεται (3-0) υπέρ των αντιπάλων, καθώς επίσης από την
υπαίτια ομάδα αφαιρείται ένας βαθμός από την βαθμολογία του ομίλου.
ε) Οι ομάδες (µε μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του
προγράμματος στα γήπεδα, τα οποία χρησιμοποιούν έτσι ώστε να διεξάγονται κανονικά
οι αγώνες καθώς και στις οικείες Αρχές.
στ) Οι υπεύθυνοι των ομάδων που αγωνίζονται στην έδρα τους να έρχονται σε επαφή
µε τους υπεύθυνους της αντίστοιχης ομάδας που αγωνίζονται προκειμένου
τακτοποιήσουν τυχόν ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ (χρώμα εμφανίσεων, διεύθυνση γηπέδου
κ.λ.π.). Υποχρέωση έχει για αλλαγή εμφάνισης πάντα η γηπεδούχος ομάδα.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Ορισμός των διαιτητών και βοηθών διαιτητών θα γίνεται από την επιτροπή
Διαιτησίας.
β) Ο διαιτητής θα συντάσσει το φύλλο αγώνος, θα αναγράφει τα γεγονότα αναλυτικά και
θα έχει την ευθύνη για την υποβολή του στην Ένωση. Ο υπεύθυνος της ομάδας
(γηπεδούχος) θα πρέπει να προσκομίζει φύλλο αγώνα στον διαιτητή του αγώνα. Σχετικό
φύλλο αγώνα μπορούν να έχουν στην διάθεσή τους οι υπεύθυνοι των ομάδων από την
ιστοσελίδα της Αθλητικής Ένωσης www.aeae.gr στην ενότητα χρήσιμα έγγραφα.
γ) Το φύλλο αγώνος θα συντάσσεται σύμφωνα µε την αρχική δήλωση συμμετοχής η
οποία έχει κατατεθεί στην Οργανωτική επιτροπή.
δ) Εφόσον οι αστυνομικοί συνάδελφοι διαιτητές δεν επαρκούν θα χρησιμοποιούνται
επίσημοι διαιτητές ενώσεων.
ε) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι διαιτητές του αγώνα να υπηρετούν, είτε με
οργανική θέση είτε αποσπασμένοι, σε μία εκ των διαγωνιζόμενων ομάδων. Οι διαιτητές
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουν στην οργανωτική επιτροπή την υπηρεσία
προέλευσής τους. Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης του παραπάνω όρου, θα
επαναλαμβάνεται ο αγώνας, ανεξαρτήτου αποτελέσματος, καθώς επίσης οι διαιτητές θα
παραπέμπονται στην επιτροπή διαιτησίας.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Σε κάθε αγώνα της αρμοδιότητας της, η διοργανώτρια έχει δυνατότητα να ορίσει ένα
εκπρόσωπό της (παρατηρητή), κατά την απόλυτη κρίση της.
β) Καθήκοντα παρατηρητή έχει το δικαίωμα να ασκεί και οποιοδήποτε µέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Α.Ε, εφ' όσον ορισθεί αρμοδίως. Αν για οποιοδήποτε
λόγω απουσιάζει ο παρατηρητής, ο οποίος ορίσθηκε από την διοργανώτρια, τότε οι
ομάδες που διαγωνίζονται έχουν υποχρέωση να υποδείξουν κάθε µία από ένα
πρόσωπο και ο διαιτητής κάνει κλήρωση μεταξύ τους για να αναδειχθεί ο παρατηρητής
του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ
Οι υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων ομάδων για την ώρα προσέλευσης, τον
εφοδιασμό του φαρμακευτικού υλικού, για τις µπάλες του αγώνα καθορίζονται από το
άρθρο 16 του Κ.Α.Π.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
Σε περίπτωση αδυναμίας προσελεύσεως μίας εκ των δύο διαγωνιζομένων ομάδων, ο
αγώνας θα κατοχυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με σκορ 3-0, ενώ από την ομάδα
που δεν προσήλθε στον αγώνα, θα αφαιρείται ένας βαθμός από τη βαθμολογία του
ομίλου .

ΑΡΘΡΟ 11 : ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και
να παραδίδουν στον διαιτητή :
α) Τα δελτία υγείας αθλητών και μεταβολών των ποδοσφαιριστών τα οποία θα πρέπει να
φέρουν οπωσδήποτε ιατρική θεώρηση από παθολόγο ή καρδιολόγο ιδιώτη ή από Ιατρό
της Διευθύνσεως Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας, και η οποία πιστοποιεί ότι είναι
απολύτως υγιής. Σε περίπτωση που αθλητής έχει ατομικό δελτίο υγείας, θεωρημένο από
ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο ιδιώτη ή από Ιατρό της Διεύθυνσης Υγειονομικού της
Ελληνικής Αστυνομίας, και η οποία πιστοποιεί ότι είναι απολύτως υγιής, μετά την
01/09/2018 μπορεί να κάνει χρήση του δελτίου αυτού στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
11*11 περιόδου 2018-2019. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που έχουν σφραγίδα
ιατρού πριν τις 01/09/2018 υποχρεούνται να ελεχθούν εκ νέου από ιατρό.
β) Φ/Ο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος και από τις δύο όψεις και σε περίπτωση
αµφιβολίας και ιδιαίτερα ενστάσεων παραδίδεται από τον αθλητή το πρωτότυπο δελτίο
ταυτότητας.
2. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις
τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.
3. Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων
ομάδων υποχρεωτικά πριν την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του διαιτητή
συμπλήρωση του Φ.Α.
4. Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων
ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ.Α., οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να
ζητήσουν να τα ελέγξουν µόνο για περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Α.Π.
5. Απαγορεύεται n συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιαδήποτε αγώνα
πρωταθλήματος ή κυπέλλων χωρίς δικαιολογητικά των εδαφίων α’ και β’ στη παραγ. 1- του παρόντος, ο δε διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή
ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν παρά ταύτα
ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα n συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική, n
υπαίτια δε ομάδα, σε περίπτωση ενστάσεως υφίσταται, τις προβλεπόμενες κυρώσεις,
ενώ ο διαιτητής τιμωρείται από την αρμόδια πειθαρχική
επιτροπή µε ποινή
απαγορεύσεως διεύθυνσης αγώνα έως τρεις (3) μήνες.

6. α) Επιτρέπεται σε όλη την διάρκεια του αγώνα n αντικατάσταση μέχρι επτά (7)
ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα.
β) Απαγορεύεται n αντικατάσταση ποδοσφαιριστή ο οποίος αποβλήθηκε από τον
διαιτητή.
γ) Παράβαση των περιπτώσεων α’ και β’ της παρούσας παραγράφου συνιστά λόγο
αντικανονικής συμμετοχής, εξεταζόμενης κατόπιν ενστάσεως.
δ) Σε περίπτωση μη προσέλευσης γιατρού αγώνα ο αγώνας δεν διεξάγεται, εκτός αν
υπάρχει γιατρός που μπορεί να είναι και γιατρός κάποιας από τις διαγωνιζόμενης
ομάδας.
ΑΡΘΡΟ 12 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Οι αγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται:
Σε περίπτωση νίκης µε τρεις (3) βαθμούς. Σε περίπτωση ισοπαλίας µε ένα (1) βαθμό.
Σε περίπτωση ήττας µε μηδέν (0) βαθμούς.
Εάν προκύπτει στο τέλος του Πρωταθλήματος ισοβαθμία ομάδων τότε υπολογίζεται
το αποτέλεσμα των μεταξύ των συναντήσεων και σε περίπτωση ισοπαλίας υπολογίζεται
ο συντελεστής τερμάτων της κάθε ομάδας και εν συνεχεία η καλύτερη επίθεση. Εάν οι
ομάδες που θα ισοβαθμήσουν είναι παραπάνω από δύο, λαμβάνονται υπ' όψη τα
αποτελέσματα των μεταξύ των συναντήσεων.
Μετά το τέλος της κανονικής περιόδου προκρίνονται στην ημιτελική φάση του
πρωταθλήματος, απευθείας οι δύο πρώτες ομάδες (Α1 & Α2) του ομίλου.
Οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις (3 -6) του ομίλου προκρίνονται στην
προημιτελική φάση του πρωταθλήματος και θα δ ι α στ α υ ρωθ ο ύ ν μ ε τ α ξ ύ
τ ο υ ς ως ε ξ ή ς : 3 ο ς – 6 ο ς , 4 ο ς – 5 ο ς κα ι θ α α γω νι σ θ ο ύ ν μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς σ ε
δ ι πλο ύ ς α γ ώ νε ς ( ε ντ ό ς κα ι ε κτ ό ς έ δ ρα ς ), μ ε τ η ν ο μ ά δ α πο υ τ ε ρμ ά τ ι σ ε
ψη λό τ ε ρ α σ τ η ν κ α νο νι κή πε ρί ο δ ο ν α έ χε ι τ ο ν ε πα να λ η πτ ι κό σ τ η ν έ δ ρ α
τ η ς.
Ο ι νι κη τ έ ς τ ω ν ζε υ γα ρι ώ ν θ α δ ι α σ τ α υ ρωθ ο ύ ν σ τ η σ υ νέ χε ι α μ ε τ ι ς δ ύ ο
πρ ώτ ε ς ο μ ά δ ε ς τ ο υ ο μ ί λο υ ω ς ε ξ ή ς :

Νι κη τ ή ς ζε υ γα ρι ο ύ (3 ο ς – 6 ο ς ) – Α 2

Νι κη τ ή ς ζε υ γα ρι ο ύ (4 ο ς – 5 ο ς ) – Α 1
κα ι θ α α γ ω νι σ θ ο ύ ν μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς σ ε δ ι πλο ύ ς α γ ώ νε ς (ε ντ ό ς κα ι ε κτ ό ς
έ δ ρ α ς ), μ ε τ η ν ο μ ά δ α πο υ τ ε ρμ ά τ ι σ ε ψη λό τ ε ρ α σ τ η ν κα ν ο νι κή πε ρί ο δ ο να
έ χε ι τ ο ν ε πα να λη π τ ι κό σ τ η ν έ δ ρ α τ η ς .
Ε ν σ υ νε χε ί α ο ι δ ύ ο νι κή τ ρι ε ς ο μ ά δ ε ς θ α α γ ω νι σ θ ο ύ ν σ τ ο ν Τ ε λι κό τ ο υ
πρ ωτ α θ λή μ α τ ο ς κ α ι ο ι δ ύ ο η τ τ η μ έ νε ς σ τ ο ν μ ι κρό τ ε λι κ ό πρωτ α θ λή μ α τ ο ς
σ ε μ ο νο ύ ς α γ ώ νε ς σ ε γή πε δ α πο υ θ α ε πι λέ ξ ε ι η ο ρ γα νω τ ι κή ε πι τ ρο πή .
Τ έ λο ς ο ι δ ύ ο η τ τη μ έ νε ς ο μ ά δ ε ς θ α α γω νι σ θ ο ύ ν σ τ η 2 η Φ ά σ η τ ο υ
Κ υ πέ λλ ο υ Φ ι λί α ς.
8Ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΙΛΙΑΣ 2018-2019
Οι ομάδες που τερματίσουν από τις θέσεις 7 έως 16 του ομίλου του πρωταθλήματος θα
αναμετρηθούν σε νοκ άουτ αγώνες με το πρόγραμμα να διαμορφώνεται μετά τη λήξη
συμμετοχής των ομάδων σε μονά παιχνίδια στην έδρα της υψηλότερης σε κατάταξη
ομάδας με βάση την βαθμολογία των ομίλων ως εξής:


Α9
Α10
Α11
Α12


1Η ΦΑΣΗ ( Σύνολο έως 8 ομάδες)
-

Α16=
Α15=
Α14=
Α13=

Δ1
Δ2
Δ3
Δ4

2Η ΦΑΣΗ ( Σύνολο 8 ομάδες)

Ητ τ η μ έ νο ς ζε υ γα ρι ο ύ (4 ο ς – 5 ο ς ) – Δ 4 = Ζ 1
Ητ τ η μ έ νο ς ζε υ γα ρι ο ύ ( 3 ο ς – 6 ο ς ) – Δ 3 = Ζ 2
Α 7 - Δ 2 = Ζ3
Α 8 - Δ 1 = Ζ4


ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ( Σύνολο 4 ομάδες)

Ζ1 - Ζ4 = Κ 1
Ζ2 - Ζ3 = Κ 2


ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΦΙΛΙΑΣ

Νι κη τ ή ς Κ 1 – Νι κη τ ή ς Κ 2
ΑΡΘΡΟ 13 : ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
α) Αγώνας ο οποίος δεν τελέσθηκε ή δεν έληξε, χωρίς να ευθύνονται και οι δύο
διαγωνιζόμενες ομάδες και του οποίου το αποτέλεσμα ακυρώθηκε µε τελεσίδικη
απόφαση, επαναλαμβάνεται από την αρχή. Το Φ.Α. που συντάχθηκε σε αυτές τις
περιπτώσεις είναι άκυρο και οι ποδοσφαιριστές που έχουν δηλωθεί σε αυτό θεωρείται
ότι δεν αγωνίσθηκαν (η ημέρα αυτού του αγώνα δεν προσμετράτε για την έκτιση ποινών).
β) Αντίθετα το παραπάνω φύλλο αγώνα είναι ισχυρό για το πραγματικό περιστατικό και
για όσους γράφτηκαν σε αυτό από το διαιτητή για παραπτώματα που τιμωρούνται µε τις
διατάξεις του ισχύοντος ΚΑΠ.
γ) Αγώνας που δεν τελέσθηκε ή που δεν έληξε µε υπαιτιότητα της μιας ή και των δύο
ομάδων ΔΕΝ προσμετράτε για την έκτιση των ποινών των ποδοσφαιριστών ή και της
ομάδος και βαθμολογείται σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του Κ.Α.Π.
δ) Ομάδα που αποβάλλεται ή αποχωρεί οικιοθελώς από το Πρωτάθλημα, τα
εναπομένοντα παιχνίδια κατακυρώνονται στις αντίπαλες ομάδες µε σκορ 3– 0 και θα
υφίσταται τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.
Σε περίπτωση που διαγωνιζόμενη ομάδα δεν συμμετάσχει στους μισούς σε αριθμό
αγώνες του ομίλου, λόγω αδυναμίας, τότε θα αποβάλλεται από την συνέχεια των
διοργανώσεων.
ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
Στην πρωταθλήτρια ομάδα Πρωταθλήματος θα απονεμηθεί Κύπελλο και Μετάλλια για
τους ποδοσφαιριστές της και τον προπονητή της, ενώ και στους ποδοσφαιριστές και τον
προπονητή της δεύτερης και τρίτης ομάδας θα απονεμηθούν αναμνηστικά κύπελλα και
μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΟΙΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Φ.Α.
Ο πειθαρχικός έλεγχος των ομάδων, παραγόντων και ποδοσφαιριστών ασκείται από
την Οργανωτική επιτροπή της Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου τόσο σε
πρωτοβάθμιο όσο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.
ΑΡΘΡΟ 16 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ
α) Η συμμετοχή των οµάδων σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήµατος είναι
υποχρεωτική.
β) Στην περίπτωση μη συμμετοχής διαγωνιζόμενης οµάδας σε προγραµµατισµένο
αγώνα θα επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 της παρούσας
προκήρυξης.
γ) Δικαίωµα συµµετοχής έχουν και Αστυνοµικοί που δεν ανήκουν στις συγκεκριµένες
Υπηρεσίες έως και τον αριθµό (20), οι οποίοι θα συµπεριλαµβάνονται στην αρχική
δήλωση συµµετοχής καθώς και ο αρχικά ορισθείς υπεύθυνος αστυνοµικός έκαστης
οµάδος, ανεξαρτήτως της Υπηρεσίας που ανήκει οργανικά.
δ) Οι ανώτερω Αστυνοµικοί πρέπει να ανήκουν οργανικά ή να είναι αποσπασµένοι σε
υπηρεσία εντός Γ.Α.Δ.Α.. Κατ’ εξαίρεση δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αστυνομικοί που
υπηρετούν σε υπηρεσίες εκτός Γ.Α.Δ.Α., ένας το πολύ σε κάθε ομάδα, οι οποίοι για να
συνεχίσουν να αγωνίζονται μετά την φάση των ομίλων θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει
σε τουλάχιστον δύο (2) αγώνες του ομίλου. Οι Αστυνοµικοί - Ε.Φ - Συνοριοφύλακες
µπορούν να αγωνίζονται σε οποιαδήποτε οµάδα επιθυμούν οι ίδιοι. Οι αποσπασμένοι
μπορούν να αγωνιστούν εάν το επιθυµούν στην Υπηρεσία που έχουν αποσπαστεί.
ε) Ως ηµεροµηνία δηλώσεως συµµετοχής των αστυνοµικών - παικτών ορίζεται η
25/09/2018 (ημ. Κλήρωσης) και µε ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διοργανώτριας
Αρχής.
στ) Κάθε οµάδα έχει δικαίωµα να δηλώσει σαράντα (40) αθλητές αστυνοµικούς
συνολικά (ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής αθλητών αστυνομικών που ανήκουν οργανικά
στην διαγωνιζόµενη οµάδα είναι σε συνάρτηση µε την συµµετοχή αθλητών αστυνοµικών
που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες). Εάν κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήµατος υπάρξει
µετάθεση Αστυνοµικού, αυτό δεν επηρεάζει τη συµµετοχή του στους αγώνες.
ζ) Σε περίπτωση που αθλητής μετά την έναρξη του Πρωταθλήµατος μετατίθεται στην
Υ.Φ.Α.Α., δεν επηρεάζεται η συµµετοχή του στο εν λόγω Πρωτάθλημα σε όλη την
διάρκειά του.
η) Απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξοµείωση αριθµού παικτών και οµάδων κατά την
διάρκεια του Πρωταθλήµατος εκτός της «µεταγραφικής περιόδου» που ορίζεται στο
χρονικό διάστηµα µεταξύ 23/12/2018 έως 05/01/2019, οπότε υπάρχει και δικαίωµα
δηλώσεων και άλλων αθλητών αστυνοµικών µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 21 της παρούσας προκήρυξης. Επιτρέπεται η προσθήκη στην κατάσταση
ποδοσφαιριστών μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, μόνο για δόκιμους αστυνομικούς
με την προϋπόθεση ότι δεν είχε συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός των σαράντα (40)
παικτών.
θ) Οι Αστυνοµικοί αθλητές κάθε αντιπροσωπευτικής οµάδας καθώς και οι διαιτητές,
συµµετέχουν στους αγώνες µε δική τους ευθύνη.
ι) Όλοι οι Αστυνοµικοί - αθλητές θα συµµετέχουν στους αγώνες µε δελτίο Αθλητικής
ιδιότητος θεωρηµένο από Ιατρό και υπογεγραµµένο από τον διοικητή εκάστης οµάδος.
ια) Σε κάθε οµάδα επιτρέπεται να αγωνίζεται μόνο ένας (1) ποδοσφαιριστής που

υπηρετεί στην Υ.Φ.Α.Α. (είτε οργανικά είτε αποσπασμένος) και αυτός λογίζεται ως ξένος
µε επισήμανση στην κατάσταση συμμετοχής των ποδοσφαιριστών.
Ιβ) Δύναται δύο Υπηρεσίες σε επίπεδο Αστυνομικών Τμημάτων, της ιδίας Αστυνομικής
Διεύθυνσης, να διαγωνιστούν ως μία ενιαία ομάδα.
ΑΡΘΡΟ 17 : ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Φ.Α.
1.
Αποφασίζεται η αναστολή των ποινών που υπολείπονται για τους τιµωρηµένους
ποδοσφαιριστές των διοργανώσεων 2017-2018 και σε περίπτωση υποτροπής αυτών θα
αποβάλλονται οριστικά από το Πρωτάθληµα µε απόφαση της οργανωτικής επιτροπής.
2.
Οι ποινές επιβάλλονται µε βάση το Φ.Α. που συντάσσεται από τον διαιτητή και
δεν επιδέχονται αµφισβήτησης.
3.
Η πειθαρχική επιτροπή κατόπιν συνεννόησης των µελών της σε ηµέρα που θα
καθορισθεί µετά το πέρας όλων των αγώνων της αγωνιστικής και πάντα εντός της
εβδοµάδος θα αποφασίζει για την επιβολή των ποινών όπως προβλέπονται από τον
Κ.Α.Π.
4.
Λόγω της φύσεως του επαγγέλµατος συνιστάται στους αθλητές και προπονητές
των οµάδων περισσότερη ευθιξία σε θέµατα συµπεριφοράς.
5.
Κίτρινες κάρτες δεν θα αναγράφονται στο Φ.Α.
6.
Σε περίπτωση υποτροπής για σοβαρά αδικήµατα θα επιβάλλεται διαγραφή από
την Ένωση.
7.
Οι αγώνες που δεν διεξάγονται λόγω παραίτησης ή μη καθόδου μίας ομάδος,
προσμετρούνται κανονικά για την έκτιση των ποινών των ποδοσφαιριστών, των
αξιωματούχων της αντιπάλου ομάδος.
ΑΡΘΡΟ18 : ΤΑΞΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
α) Κατά το χρόνο προετοιμασίας των ομάδων και της διεξαγωγής των αγώνων η τάξη
και η πειθαρχία των αθλητών πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε ενέργεια, καθισταμένων
υπευθύνων προς τούτο των επικεφαλείς αρχηγών των αποστολών και αρχηγών
ομάδων.
β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί και καταγραφεί στο Φ.Α. ή στην έκθεση του
παρατηρητή παράβαση πειθαρχική και ποινική, οι ευθύνες θα είναι αποκλειστικά
προσωπικές.
γ) Κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη και υπόλογη για την πειθαρχική συμπεριφορά των
µελών της (αθλητές – λοιποί παρευρισκόμενοι) που βρίσκονται στον πάγκο της

ΑΡΘΡΟ19 :ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.Την Οργανωτική - Πειθαρχική Επιτροπή του Πρωταθλήµατος αποτελούν :
Υπαρχ/κας ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης …..Πρόεδρος
Υ/Α’ ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης …………......Μέλος
Υ/Α’ ΧΑΝΤΖΗΣ Κωνσταντίνος …….. Μέλος
Ανθ/μος ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ Μιλτιάδης …..Μέλος
Αρχ/κας ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δημήτριος …. Μέλος
Αστ/κας ΜΑΝΟΥΡΑΣ Νικόλαος …... Μέλος
2.Την Επιτροπή Διαιτησίας του Πρωταθλήματος αποτελούν :
Υ/Α’ ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης …………... Πρόεδρος
Αρχ/κας ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δημήτριος … Μέλος
Αστ/κας ΜΑΝΟΥΡΑΣ Νικόλαος ….. Μέλος
3. Η Ελλανόδικος Επιτροπή της τελικής φάσης των αγώνων καθορίζεται από τους
επίσηµους παριστάµενους των αγώνων µε συµµετοχή µελών της οργανωτικής
επιτροπής.
4. Οι συµµετέχοντες Αστυνοµικοί - Ειδικοί Φρουροί - Συνοριοφύλακες µε την
οποιοδήποτε ιδιότητα πρέπει να είναι µέλη της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 20 : ΘΕΣΜΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΦΙΛΙΑΣ
α) Στον θεσµό του Κυπέλου συµµετέχουν όλες οι διαγωνιζόµενες οµάδες. Οι αγώνες
του Κυπέλου θα διεξάγονται την τελευταία εβδοµάδα κάθε µήνα σε μονούς αγώνες .
β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο Πρωτάθληµα που καθορίζονται στην
παρούσα προκήρυξη έχουν εφαρµογή και στους αγώνες Κυπέλλου.
γ) Το πρόγραμμα των αγώνων θα προκύψει από κλήρωση στην οποία μετέχουν όλες οι
ομάδες που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα.
δ) Εάν κατά την διάρκεια συναντήσεων Κυπέλλου δεν υπάρχει νικητής θα διεξάγεται
ηµίωρη παράταση και αν δεν προκύψει νικητής θα ακολουθείται η διαδικασία των
πέναλτι.

ΑΡΘΡΟ 21 : ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Περίοδος μεταγραφών ορίζεται το χρονικό διάστημα από 23 Δεκεμβρίου 2018 έως και
05 Ιανουαρίου 2019. Παίχτης που αγωνίστηκε στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου σε
κάποια ομάδα δεν δικαιούται μεταγραφή. Όποια ομάδα προβεί σε μεταγραφές
ποδοσφαιριστών οφείλει να υποβάλλει νέα κατάσταση αθλητών μέχρι την 05/01/2019
ΑΡΘΡΟ 22 : ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Όποιο θέμα προκύψει και δεν ρυθμίζεται µε την παρούσα προκήρυξη θα επιλύεται µε
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης.
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ρήγας ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ
Ανθυπαστυνόμος

