
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και ΚΥΠΕΛΛΟΥ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8x8 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 

 
Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ’ όψη της: 
α) το Καταστατικό της 
β) την από 27/03/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Α.Ε.  
γ) την εγκριτική Διαταγή Αρχηγείου 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

Το 10ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 8χ8 Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 
Ελλάδος το οποίο θα διεξαχθεί σε (5) ομίλους, το 7ο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 
& το 2ο Silver Cup. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

'Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου της Αθλητικής 'Ένωσης 
Αστυνομικών Ελλάδος διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των Κανόνων Παιδιάς Ποδοσφαίρου που ισχύει. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Η προκήρυξη είναι η πρόταση της διοργανώτριας Αθλητικής Ένωσης 
Αστυνομικών Ελλάδος αποδεκτή από τις ομάδες που μετέχουν στο 
Πρωτάθλημα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Η έναρξη των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζεται στις 01/04/2019 και θα 
διαρκέσει έως και τις 05/07/2019. Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων 
συνθηκών δεν ολοκληρωθεί στο διάστημμα αυτό, θα διακόψει και θα 
επαναρχίσει την 02/09/2018 και θα έχει ολοκληρωθεί εώς και τις 27/09/2018. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

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. 1821/19/460208 από 01/03/2019 Δ/γη 
Α.Ε.Α./Κ.Δ.Υ.ΑΑ.Δ./Δνση Επικοινωνίας/Τμ. Εθιμοτυπίας & Δημοσίων 



 

Σχέσεων, μέχρι την Τετάρτη 20/03/2019. Σημειώνεται πως στην δήλωση 
συμμετοχής θα πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία και το τηλέφωνο 
επικοινωνίας του ορισμένου ως υπεύθυνο της ομάδας.  

Επιπρόσθετα oι υπεύθυνοι των ομάδων να προσκομίσουν ή να 
αποστείλουν μέσω FAX (210-7782311) στα γραφεία της Ένωσης μέχρι 
27/03/2019 ανυπερθέτως (έως και ώρα 18:00), κατάσταση αθλητών 
υπογεγραμμένη από τον διοικητή της Υπηρεσίας.  

Σχετική κατάσταση των αθλητών μπορούν να έχουν στην διάθεσή τους 
από την ιστοσελίδα της Αθλητικής Ένωσης www.aeae.gr στην ενότητα 
χρήσιμα έγγραφα. 

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι αθλητές – ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι ενεργά 
μέλη της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος. 

Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει από οχτώ (8) έως και είκοσι 
πέντε (25) παίκτες. Η κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να συμπεριλάβει έως και 
δώδεκα (12) παίκτες από άλλες υπηρεσίες την ημερομηνία κατάθεσης της 
κατάστασης ποδοσφαιριστών. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση αριθμού παικτών κατά την 
διάρκεια του Πρωταθλήματος εκτός της μεταγραφικής περιόδου που ορίζεται 
στο χρονικό διάστημα της διακοπής λόγω της εορτής του Πάσχα και 
συγκεκριμένα από 25/04/2019 έως 01/05/2019, οπότε υπάρχει και δικαίωμα 
δηλώσεων και άλλων αθλητών αστυνομικών µε τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 

Με την παραπάνω δήλωση συμμετοχής οι ομάδες αποδέχονται χωρίς 
επιφυλάξεις, τους όρους της Προκήρυξης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΟΣ – ΕΔΡΑ ΟΜΑΔΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ) 
 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε γήπεδα της περιοχής Αλίμου, Γέρακα-
Παλλήνης και Ρέντη και θα ληφθεί υπόψη από την διοργανώτρια αρχή η 
επιθυμία της ομάδας, η χωροταξική θέση των Υπηρεσιών και η ευκολότερη 
δυνατή πρόσβαση σ’ αυτά. Η ομάδα που θα δηλώσει συμμετοχή 
υποχρεούται να γνωρίσει στην διοργανώτρια το χρώμα της στολής των 
ποδοσφαιριστών της. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολο του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

μας μετά την κλήρωση των ομίλων, και η ενημέρωση των ορισμένων 
υπευθύνων για  την ώρα & ημέρα έναρξης των αγώνων θα γίνεται από την 
οργανωτική επιτροπή. Κάθε αγώνας αποτελείται από δύο 25-λεπτα με 
ημίχρονο δίλεπτης ανάπαυσης. Σε περίπτωση παράτασης το κάθε ημίχρονο 

http://www.aeae.gr/


 

θα έχει χρονική διάρκεια δύο λεπτά.  Κάθε Παρασκευή θα ανακοινώνεται το 
πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας και δεν θα υπάρχουν μεταβολές ή 
αναβολές πλην όλως εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών για το σύνολο των 
αστυνομικών υπηρεσιών. 

 Οι αγώνες θα διεξάγονται από μία έως δύο φορές την εβδομάδα 
καθημερινές και σε εξαίρετες περιπτώσεις Σάββατο & Κυριακή.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ 
 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσελεύσεως μίας εκ των δύο διαγωνιζόμενων 
ομάδων, ο αγώνας θα κατοχυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας η οποία 
προσήλθε στο γήπεδο με σκορ 3-0 και η ομάδα που δεν προσήλθε τιμωρείται 
με (-1) βαθμό στη βαθμολογία. Ομάδα που αποχωρεί από την Φάση των 
Ομίλων καταλαμβάνει την τελευταία θέση στον όμιλο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 

 
1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους 

και να παραδίδουν στον διαιτητή ή στον εκπρόσωπο της Αθλητικής Ένωσης ή 
στον υπεύθυνο της έτερης ομάδας :  

α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών του ποδοσφαιριστή το 
οποίο πρέπει να φέρει οπωσδήποτε ιατρική θεώρηση από παθολόγο ή 
καρδιολόγο ιδιώτη ή από Ιατρό της Διεύθυνσης Υγειονομικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, και η οποία πιστοποιεί ότι είναι απολύτως υγιής με ημερομηνία 
ελέγχου από 01/09/2018 και μετά . 

β) Φ/ο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος και από τις δύο όψεις και σε 
περίπτωση αμφιβολίας και ιδιαίτερα ενστάσεων να παραδίδεται στον διαιτητή 
ή στον εκπρόσωπο της έτερης ομάδας ή στον υπεύθυνο της Αθλητικής 
Ένωσης,  από τον αθλητή το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας. 

2. Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των 
διαγωνιζομένων ομάδων υποχρεωτικά πριν την έναρξη του αγώνα κατά την εκ 
μέρους των αρχηγών υποχρεωτική συμπλήρωση του Φύλλου Αγώνα. Το 
φύλλο αγώνα θα παραδίδεται στην γραμματεία του γηπέδου με το πέρας του 
αγώνα. 

3. Ο διαιτητής ή ο εκπρόσωπος της Αθλητικής Ένωσης, υποχρεούται να 
κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων ποδοσφαιριστών μέχρι την 
υπογραφή του Φ.Α. οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να ζητήσουν σ’ αυτό 
το διάστημα να τα ελέγξουν μόνο για περίπτωση διατύπωσης ένστασης 
πλαστοπροσωπίας. 

4. Απαγορεύεται n συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα 
πρωταθλήματος ή κυπέλλου χωρίς δικαιολογητικά των εδαφίων α’ και β’ στη 
παραγ. -1- του παρόντος άρθρου. Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστής μετάσχει 



 

στον αγώνα η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική, n υπαίτια δε ομάδα, σε 
περίπτωση ενστάσεως υφίσταται, τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

5. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή ο οποίος 
αποβλήθηκε από τον διαιτητή. Η ομάδα συμπληρώνεται με έτερο 8ο 
ποδοσφαιριστή μετά το πέρας (5) πέντε λεπτών, εκτός και εάν δεχτεί τέρμα 
εντός του πενταλέπτου, γεγονός που συνεπάγεται την άμεση συμμετοχή 
άλλου ποδοσφαιριστή. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

• Α΄ Φάση Ομίλων 
 

Οι ομάδες θα τοποθετηθούν σε πέντε ομίλους σε γήπεδα της περιοχής 
Αλίμου (Α), Γέρακας (Β), Ρέντη (Γ), Ρέντη (Δ), Ρέντη (Ε). 

 
α. 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. 

β. Εάν προκύπτει στο τέλος του Πρωταθλήματος ισοβαθμία ομάδων τότε 
υπολογίζεται το αποτέλεσμα των  μεταξύ των συναντήσεων και σε 
περίπτωση ισοπαλίας υπολογίζεται αρχικά ο συντελεστής τερμάτων της κάθε 
ομάδας και εν συνέχεια η καλύτερη επίθεση. Εάν οι ομάδες που θα 
ισοβαθμήσουν είναι παραπάνω από δύο, λαμβάνονται υπ' όψη τα μεταξύ 
τους αποτελέσματα ως εξής: 
✓ Η συνολική βαθμολογία 
✓ Η διαφορά τερμάτων 
✓ Η καλύτερη επίθεση 
✓ Κλήρωση 

γ. Μετά το τέλος της κανονικής περιόδου προκρίνονται στην επόμενη φάση 
των play offs οι τρείς πρώτες ομάδες κάθε ομίλου και η καλύτερη ομάδα από 
τις πέντε που έλαβαν την τέταρτη θέση στον όμιλο. Σε περίπτωση που 
κάποιος όμιλος έχει περισσότερες ομάδες, στην τελική κατάταξη σε 
αντιστοίχιση με τους άλλους ομίλους δεν θα υπολογίζονται  τα αποτελέσματα 
με την τελευταία ομάδα του ομίλου.  
 

Από τη φάση των ομίλων προκρίνονται συνολικά 16 ομάδες ως εξής: 
Οι τρεις πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου και η καλύτερη τέταρτη των πέντε 

ομίλων με τα κριτήρια που προβλέπονται στο β΄ εδάφιο του ως άνω άρθρου 
 
Όμιλος Αλίμου Α: Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9 
Όμιλος Γέρακα Β: Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7, Β8, Β9 
Όμιλος Ρέντη Γ: Γ1, Γ2,  Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ8, Γ9 
Όμιλος Ρέντη Δ: Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9 
Όμιλος Ρέντη Ε: Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9 



 

Όλες οι υπόλοιπες ομάδες των ομίλων που κατέλαβαν θέσεις από 4 έως 9 
στο θεσμό του πρωταθλήματος θα συμμετέχουν πλέον για το Κύπελλο 
(άρθρο 13, θεσμός Κυπέλλου) στη 1η φάση Κυπέλλου. 

 

• Φάση των 16 
 

Οι 16 ομάδες που προκρίθηκαν από την φάση των ομίλων κατατάσσονται 
σε σειρά (Π1-Π16) βάση της θέσης τους στον όμιλο και εν συνεχεία βάση της 
συνολικής βαθμολογίας τους (σε περίπτωση ίδιας θέσης στον όμιλο, ισχύουν 
οι προϋποθέσεις του εδάφιου β’, ήτοι συνολική βαθμολογία, εν συνεχεία η 
καλύτερη διαφορά τερμάτων, εν συνεχεία η καλύτερη επίθεση, και εν 
συνεχεία κλήρωση) ως εξής: 
Π1-Π5 (οι 5 ομάδες των ομίλων που κατέλαβαν την πρώτη θέση) 
Π6-Π10 (οι 5 ομάδες των ομίλων που κατέλαβαν την δεύτερη θέση)  
Π11-Π15 (οι 5 ομάδες των ομίλων που κατέλαβαν την τρίτη θέση) 
Π16 (η καλύτερη ομάδα των ομίλων που κατέλαβαν την τέταρτη θέση) 
 
Οι ανωτέρω 16 ομάδες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους  ως εξής: 
 
Π16 – Π1 = Νικητής 1 & Ηττημένος 1 
Π15 – Π2 = Νικητής 2 & Ηττημένος 2 
Π14 – Π3 = Νικητής 3 & Ηττημένος 3 
Π13 – Π4 = Νικητής 4 & Ηττημένος 4 
Π12 – Π5 =  Νικητής 5 & Ηττημένος 5 
Π11 – Π6 = Νικητής 6 & Ηττημένος 6 
Π10 – Π7 =  Νικητής 7 & Ηττημένος 7 
Π9   – Π8 =  Νικητής 8 & Ηττημένος 8 
 
σε διπλά παιχνίδια με το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της υψηλότερης σε 

κατάταξη ομάδας (Π1-Π16) και θα ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Σε περίπτωση 
ισοπαλίας θα ακολουθήσει παράταση – πέναλτι. 

Οι οχτώ ηττημένες ομάδες της φάσης των 16 του πρωταθλήματος θα 
συμμετέχουν πλέον για το Κύπελλο Silver Cup (άρθρο 14, θεσμός Κυπέλλου 
Silver Cup) στη 1η Φάση. 
 

• Προημιτελική Φάση 
 
Νικητής 8 – Νικητής 1= Νικητής 9 & Ηττημένος 9 
Νικητής 7 – Νικητής 2= Νικητής 10 & Ηττημένος 10 
Νικητής 6 – Νικητής 3= Νικητής 11 & Ηττημένος 11 
Νικητής 5 – Νικητής 4= Νικητής 12 & Ηττημένος 12 
 

Οι αγώνες της προημιτελικής φάσης, θα διεξαχθούν σε διπλά παιχνίδια με 
το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της υψηλότερης σε κατάταξη ομάδας (Π1-
Π16), και σε περίπτωση ισοπαλίας θα ακολουθήσει παράταση – πέναλτι. 



 

Οι τέσσερις ηττημένες ομάδες της φάσης των 16 του πρωταθλήματος θα 
συμμετέχουν πλέον για το Κύπελλο Silver Cup (άρθρο 14, θεσμός Κυπέλλου 
Silver Cup) στη προημιτελική φάση. 

 

• Ημιτελική Φάση 
 
Νικητής 9– Νικητής 12  ---→ Νικητής 13 & Ηττημένος 13 
Νικητής 10– Νικητής 11 ---→ Νικητής 14 & Ηττημένος 14 
 

Οι αγώνες της ημιτελικής φάσης, θα διεξαχθούν σε σε διπλά παιχνίδια με 
το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της υψηλότερης σε κατάταξη ομάδας (Π1-Π16) 
και θα ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα ακολουθήσει 
παράταση – πέναλτι. 

 

• Τελικοί Αγώνες 
 

Νικητής 13 – Νικητής 14, στον μεγάλο τελικό. 
Ηττημένος 13 - Ηττημένος 14, στον μικρό τελικό. 

 
Οι Τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σε μονά παιχνίδια και σε περίπτωση 

ισοπαλίας θα ακολουθήσει παράταση – πέναλτι (ο τόπος και χρόνος 
διεξαγωγής των ανωτέρω αγώνων, θα επιλεχθεί από την οργανωτική 
επιτροπή). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Φ.Α. 
 
α) Ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται κατά τη διάρκεια του αγώνος με δύο 

κίτρινες κάρτες, ή με απευθείας κόκκινη (εκτός για παραβάσεις του παρόντος 
άρθρου - εδάφια β’, γ’ & δ’) δεν τιμωρείται για τον επόμενο αγώνα. 

β) Ποινή δύο (2) αγωνιστικών σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής 
αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο-βάναυσο μαρκάρισμα 
ή παίξιμο κατά αντιπάλου, ή αντιαθλητική-υβριστική συμπεριφορά κατά 
ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχου ομάδος. 

γ) Ποινή τριών (3) αγωνιστικών σε περίπτωση αποβολής με κόκκινη κάρτα 
λόγω αντιαθλητικής-υβριστικής συμπεριφοράς κατά Διαιτητή. 

δ) Ποινή πέντε (5) αγωνιστικών σε περίπτωση αποβολής με κόκκινη κάρτα 
λόγω βίαιης διαγωγής ή φτύσει ποδοσφαιριστή ή αξιωματούχου ομάδος. 

ε) Ποινή οριστικής  αποβολής  από το Πρωτάθλημα για βιαιοπραγία  
κατά Διαιτητή. 

στ) Οι ποινές επιβάλλονται με βάση το Φ.Α. που συντάσσεται από τον 
διαιτητή και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. 

ζ) Λόγω της φύσεως του επαγγέλματος συνιστάται στους αθλητές και 
λοιπούς παράγοντες των ομάδων περισσότερη ευθιξία σε θέματα 
συμπεριφοράς.    



 

η) Σε περίπτωση υποτροπής για σοβαρά αδικήματα θα επιβάλλεται 
διαγραφή από την Ένωση. 

θ) Για ότι δεν έχει προβλεφθεί από τον παρών άρθρο, θα αποφασίζει η 
οργανωτική επιτροπή.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΑΞΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 
 
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 επικεφαλής αρχηγών 
των αποστολών ( ορισμένος υπεύθυνος ) και αρχηγών ομάδων. 

Τυχόν έκτροπα και συμπεριφορές ανάρμοστες της ιδιότητας του 
Αστυνομικού καθώς και οι συμπεριφορές αθλητών που δεν συνάδουν με το 
αθλητικό πνεύμα του ΄΄ Ευ αγωνίζεσθαι ΄΄ θα έχουν ως αποτέλεσμα το 
αποκλεισμό της ομάδας από την διοργάνωση. 

Κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη και υπόλογη για την πειθαρχική 
συμπεριφορά των μελών της (αθλητές – αξιωματούχοι ομάδας) που 
βρίσκονται στον πάγκο της. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
1.Την Οργανωτική / Πειθαρχική Επιτροπή - Επιτροπή Διαιτησίας  του 

Πρωταθλήματος αποτελούν:     

• ΑΡΧ/ΚΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης ως Πρόεδρος 

• ΑΝΘ/ΜΟΣ ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ Μιλτιάδης ως μέλος 

• ΑΡΧ/ΚΑΣ ΣΦΥΡΛΑΣ Απόστολος ως μέλος 

• ΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δημήτριος ως μέλος 

• ΥΠ/ΚΑΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ Νικόλαος ως μέλος 

• ΥΠ/ΚΑΣ ΣΩΚΛΑΣ Χρήστος ως μέλος 

• Ε.Φ. ΛΙΑΣΚΟΣ Αλέξανδρος ως μέλος 
 

2. Οι συμμετέχοντες  αστυνομικοί –Ειδικοί Φρουροί- Συνοριοφύλακες   
με την οποιαδήποτε ιδιότητα πρέπει να είναι μέλη της Ένωσης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΘΕΣΜΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 
 
Στον θεσμό του Κυπέλλου συμμετέχουν οι διαγωνιζόμενες ομάδες που θα 

αποκλειστούν από την Α΄ Φάση των ομίλων, σε μονές συναντήσεις και 
γήπεδα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.   

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρωτάθλημα που 
καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη έχουν εφαρμογή και στους αγώνες  
Κυπέλλου.  



 

Εάν κατά την διάρκεια συναντήσεων Κυπέλλου δεν υπάρχει νικητής θα 
εφαρμόζεται η διαδικασία της παράτασης και πέναλτι εάν χρειαστεί. 

Τα ζευγάρια του κυπέλου θα προκύψουν ανάλογα με την τελική κατάταξη 
της κάθε ομάδας στον όμιλο του πρωταθλήματος και οι διασταυρώσεις θα 
έχουν ως εξής: 

 
Οι ομάδες που αποκλείστηκαν από την Φάση των ομίλων κατατάσσονται 

σε σειρά (Κ1-Κ29) βάση της θέσης τους στον όμιλο και εν συνεχεία βάση της 
συνολικής βαθμολογίας τους (σε περίπτωση ίδιας θέσης στον όμιλο, ισχύουν 
οι προϋποθέσεις του εδάφιου β’, ήτοι συνολική βαθμολογία, εν συνεχεία η 
καλύτερη διαφορά τερμάτων, εν συνεχεία η καλύτερη επίθεση, και εν 
συνεχεία κλήρωση) ως εξής: 

 
Κ1-Κ4 (οι 4 ομάδες των ομίλων που κατέλαβαν την τέταρτη θέση) 
Κ5-Κ9 (οι 5 ομάδες των ομίλων που κατέλαβαν την πέμπτη θέση)  
Κ10-Κ14 (οι 5 ομάδες των ομίλων που κατέλαβαν την έκτη θέση) 
Κ15-Κ19 (οι 5 ομάδες των ομίλων που κατέλαβαν την έβδομη θέση) 
Κ20-Κ24 (οι 5 ομάδες των ομίλων που κατέλαβαν την όγδοη θέση) 
Κ25-Κ29 (οι 5 ομάδες των ομίλων που κατέλαβαν την ένατη θέση) 
 

• 1Η ΦΑΣΗ  ( Σύνολο έως 32 ομάδες) 
 

Τα ζευγάρια της 1ης Φάση του Κυπέλλου διεξάγονται σε μονά παιχνίδια 
στην έδρα της αντίστοιχης ομάδας ως εξής: 

 
Κ1 απευθείας = Νικητής Ι1 Κ9 -Κ24 = Νικητής Ι9 
Κ2 απευθείας = Νικητής Ι2 Κ10-Κ23= Νικητής Ι10 
Κ3 απευθείας = Νικητής Ι3 Κ11-Κ22= Νικητής Ι11 
Κ4-Κ29= Νικητής Ι4 Κ12-Κ21= Νικητής Ι12 
Κ5-Κ28= Νικητής Ι5 Κ13-Κ20= Νικητής Ι13 
Κ6-Κ27= Νικητής Ι6 Κ14-Κ19= Νικητής Ι14 
Κ7-Κ26= Νικητής Ι7 Κ15-Κ18= Νικητής Ι15 
Κ8-Κ25= Νικητής Ι8 Κ16-Κ17= Νικητής Ι16 
 

Προκρίνονται στην επόμενη φάση 16 ομάδες.  
 

• 2Η ΦΑΣΗ  ( Σύνολο 16 ομάδες) 
 

Μετέχουν οι ομάδες που προκρίθηκαν από την 1η Φάση Κυπέλλου ως 
εξής: 
 
Νικητής Ι1-Νικητής Ι16 = Νικητής Ε1 
Νικητής Ι2-Νικητής Ι15 = Νικητής Ε2 
Νικητής Ι3-Νικητής Ι14 = Νικητής Ε3 
Νικητής Ι4-Νικητής Ι13 = Νικητής Ε4 



 

Νικητής Ι5-Νικητής Ι12 = Νικητής Ε5 
Νικητής Ι6-Νικητής Ι11 = Νικητής Ε6 
Νικητής Ι7-Νικητής Ι10 = Νικητής Ε7 
Νικητής Ι8-Νικητής Ι9   = Νικητής Ε8 

 
 
Οι αγώνες της 2ης φάσης του Κυπέλλου διεξάγονται σε μονά παιχνίδια στην 

έδρα της υψηλότερης σε κατάταξη ομάδας (Κ1-Κ29), και σε περίπτωση 
ισοπαλίας θα ακολουθήσει παράταση – πέναλτι. 

Προκρίνονται στην επόμενη φάση (8) ομάδες.  
 

• Προημιτελικοί Αγώνες ( Σύνολο 8 ομάδες) 
 

  Μετέχουν οι οχτώ ομάδες που προκρίθηκαν από την 2η Φάση Κυπέλλου 
ως εξής: 

 
Νικητής Ε1-Νικητής Ε8 = Νικητής Ζ1 
Νικητής Ε2-Νικητής Ε7 = Νικητής Ζ2 
Νικητής Ε3-Νικητής Ε6 = Νικητής Ζ3 
Νικητής Ε4-Νικητής Ε5 = Νικητής Ζ4 
 

 Οι αγώνες της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου διεξάγονται σε μονά 
παιχνίδια, στην έδρα της υψηλότερης σε κατάταξη ομάδας με βάση την 
βαθμολογία των ομίλων (Κ1-Κ29), και σε περίπτωση ισοπαλίας θα 
ακολουθήσει παράταση – πέναλτι. 
 

• Ημιτελικοί Αγώνες 
 

Μετέχουν οι τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν από την προημιτελική 
φάση Κυπέλλου ως εξής:  
 
Νικητής Ζ1-Νικητής Ζ4 = Νικητής Θ1 
Νικητής Ζ2-Νικητής Ζ3 = Νικητής Θ2 

 
Οι αγώνες της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου διεξάγονται σε μονά 

παιχνίδια, στην έδρα της υψηλότερης σε κατάταξη ομάδας με βάση την 
βαθμολογία των ομίλων (Κ1-Κ29), και σε περίπτωση ισοπαλίας θα 
ακολουθήσει παράταση – πέναλτι. 

 

• Τελικός Αγώνας 
 

Οι νικητές των δύο ημιτελικών αγώνων θα αγωνιστούν μεταξύ τους στον 
Τελικό Κυπέλλου, και σε περίπτωση ισοπαλίας θα ακολουθήσει παράταση – 
πέναλτι, σε γήπεδο που θα επιλέξει η Οργανωτική Επιτροπή, για την 
ανάδειξη του κυπελλούχου.      



 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΘΕΣΜΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ SILVER CUP 
 

Στον θεσμό του Κυπέλλου Silver Cup συμμετέχουν οι οχτώ (8) ομάδες που 
θα αποκλειστούν από την Φάση των 16 του Πρωταθλήματος καθώς και οι 
τέσσερις (4) ομάδες που θα αποκλειστούν από την προημιτελική Φάση του 
Πρωταθλήματος, σε μονές συναντήσεις και γήπεδα σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα.   

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρωτάθλημα που 
καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη έχουν εφαρμογή και στους αγώνες  
Κυπέλλου Silver Cup.  

Εάν κατά την διάρκεια συναντήσεων Κυπέλλου Silver Cup δεν υπάρχει 
νικητής θα εφαρμόζεται η διαδικασία της παράτασης και πέναλτι εάν 
χρειαστεί. 

Τα ζευγάρια του κυπέλλου θα προκύψουν ανάλογα με την τελική κατάταξη 
της κάθε ομάδας στον όμιλο του πρωταθλήματος και οι διασταυρώσεις θα 
έχουν ως εξής: 
 

• 1Η ΦΑΣΗ  ( Σύνολο 8 ομάδες) 
 
Ηττημένος 1 - Ηττημένος 8 = Νικητής Τ1 
Ηττημένος 2 - Ηττημένος 7 = Νικητής Τ2 
Ηττημένος 3 - Ηττημένος 6 = Νικητής Τ3 
Ηττημένος 4 - Ηττημένος 5 = Νικητής Τ4 
 

Οι αγώνες της 1ης φάσης θα διεξαχθούν σε μονά παιχνίδια στην έδρα της 
υψηλότερης σε κατάταξη ομάδας, με βάση την βαθμολογία των ομίλων (Π1-
Π16), και σε περίπτωση ισοπαλίας θα ακολουθήσει παράταση – πέναλτι. 

 

• Προημιτελική ΦΑΣΗ  ( Σύνολο 8 ομάδες) 
 

Μετέχουν οι (4) ομάδες που προκρίθηκαν από την 1η φάση Κυπέλλου, 
καθώς και οι (4) ομάδες που αποκλείστηκαν από την προημιτελική φάση του 
Πρωταθλήματος ως εξής: 
 
Ηττημένος 9 - Νικητής Τ1 = Νικητής Ρ1 
Ηττημένος 10 - Νικητής Τ2 = Νικητής Ρ2 
Ηττημένος 11 - Νικητής Τ3 = Νικητής Ρ3 
Ηττημένος 12 - Νικητής Τ4 = Νικητής Ρ4 
 

Οι αγώνες της προημιτελικής φάσης θα διεξαχθούν σε μονά παιχνίδια στην 
έδρα της υψηλότερης σε κατάταξη ομάδας, με βάση την βαθμολογία των 
ομίλων (Π1-Π16), και σε περίπτωση ισοπαλίας θα ακολουθήσει παράταση – 
πέναλτι. 

 
 



 

• Ημιτελική ΦΑΣΗ  ( Σύνολο 4 ομάδες) 
 
Νικητής Ρ1 - Νικητής Ρ4= Νικητής S1 
Νικητής Ρ2 - Νικητής Ρ3= Νικητής S2 
 
Οι αγώνες της ημιτελικής Φάσης θα διεξαχθούν σε μονά παιχνίδια στην έδρα 
της υψηλότερης σε κατάταξη ομάδας, με βάση την βαθμολογία των ομίλων 
(Π1-Π16), και σε περίπτωση ισοπαλίας θα ακολουθήσει παράταση – πέναλτι. 
 

• Τελικός Αγώνας 
 

Οι νικητές των δύο ημιτελικών αγώνων θα αγωνιστούν μεταξύ τους στον 
Τελικό Κυπέλλου Silver Cup, και σε περίπτωση ισοπαλίας θα ακολουθήσει 
παράταση – πέναλτι, σε γήπεδο που θα επιλέξει η Οργανωτική Επιτροπή, 
για την ανάδειξη του κυπελλούχου.      
 
 

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΠΑΘΛΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 
Αναμνηστικά κύπελλα και μετάλλια θα δοθούν σε όλους τους 

συμμετέχοντες στους τελικούς. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
Όποιο θέμα προκύψει και δεν ρυθμίζεται με την παρούσα προκήρυξη θα 

επιλύεται με απόφαση της οργανωτικής επιτροπής για την διοργάνωση του 
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου 8 επί 8 της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 
Ελλάδος. 

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
Γεώργιος ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ  

Αστυνόμος Α΄ 
ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δημήτριος 

Αρχιφύλακας  
 


