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Παλειιήλησλ Πξσηαζιεκάησλ 

1. Πξνθόπεο Καξαγηάλλεο, Σερληθόο ύκβνπινο Πνδνζθαίξνπ ΔΟΑΚ 
2. Διεπζέξηνο Μελάο 

Διιεληθή 

Οκνζπνλδία 

Αζιεηηζκνύ 

Κσθώλ  



Η Διιεληθή Οκνζπνλδία Αζιεηηζκνύ Κσθώλ αθνύ έιαβε ππόςε: 

α) Σν Καηαζηαηηθό ηεο Δ.Ο.Α.Κ. 

β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε 

ζηελ Σαθηηθή πλέιεπζε ηεο Δ.Ο.Α.Κ. ζηηο 22/2/2020- πξαθηηθό Νν 74) 

γ) Σνλ Καλνληζκό Δγγξαθώλ – Μεηαγξαθώλ ηεο Δ.Ο.Α.Κ.(εγθεθξηκέλνο από ηελ Γ.Γ.Α. 1/2018) 

δ) Σνλ Καλνληζκό Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα ( όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε ζηελ Σαθηηθή 

πλέιεπζε ηεο Δ.Ο.Α.Κ. ζηηο 22/2/2020 – πξαθηηθό Νν 74) 

ε) Σελ ππ΄ αξηζκό 4/05-2-2022 απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΟΑΚ 

 

Πξνθεξύζζεη 

Σελ δηνξγάλσζε ησλ αγώλσλ ηνπ 19
νπ

 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 

ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΚΩΦΩΝ ζηελ θαηεγνξία ησλ Αλδξώλ ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2021 – 2022 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ σκαηείσλ–κειώλ, κε θαηαβνιή παξάβνινπ ζπκκεηνρήο ησλ 

Οκάδσλ, ην νπνίν  νξίδεηαη κε νξηζηηθή εκεξνκελία πξνζεζκίαο κε έγγξαθν ηεο Δ.Ο.Α.Κ. θαη ζα 

απνζηαιιεί ζηα σκαηεία –Μέιε ηεο Δ.Ο.Α.Κ. 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΔΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ – ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Η Πξνθήξπμε απνηειεί ζύκβαζε κεηαμύ ηεο Δ.Ο.Α.Κ. σο Γηνξγαλώηξηα Αξρή θαη ησλ 

σκαηείσλ – κειώλ πνπ κεηέρνπλ ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ. 

2. Η Γήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη ζε εηδηθό έληππν – έγγξαθν ηεο Δ.Ο.Α.Κ. πνπ απνζηέιιεηαη ζηα 

σκαηεία θαη κε ην νπνίν απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα ην Καηαζηαηηθό ηεο Δ.Ο.Α.Κ. , ηηο 

Γηαηάμεηο ησλ Αξκνδίσλ Οξγάλσλ θαη ηνπο όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο 

3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα σκαηεία πνπ δηαζέηνπλ ηκήκα πνδνζθαίξνπ , ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλα αξκνδίσο όπσο πξνβιέπνπλ ηα Καηαζηαηηθά ησλ σκαηείσλ 

4. Η απνδνρή ηεο πξνθήξπμεο κε επηθύιαμε, απαγνξεύεηαη θαη έρεη ηηο όπνηεο πνηληθέο θπξώζεηο 

παξζνύλ από ηα Αξκόδηα Όξγαλα. 

5. Σν πνζό ηεο Γήισζεο ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζηα 500,00 (πεληαθόζηα) Δπξώ, ην νπνίν πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί κέρξη θαη 01 Μαξηίνπ 2022, ε θαηαβνιή ηνπ νπνίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηεο 

παξνύζεο. 

ΑΡΘΡΟ 2 

1.Σν πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ ηεο Δ.Ο.Α.Κ. ζα δηεμαρζεί ζηελ Καηεγνξία ησλ Αλδξώλ ζηελ 

Αηηηθή από  24-27 Μαξηίνπ 2022. 

2. Σν Πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα απνζηαιεί ζηα ζσκαηεία κεηά ηελ θιήξσζε. 

ΑΡΘΡΟ 3 

1. Η θιήξσζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζε εκεξνκελία πνπ ζα απνθαζίζεη ην Γ ηεο ΔΟΑΚ. 

2. Πξνζεζκία δήισζεο ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ε 22/2/2022 θαη θαηαβνιήο ηνπ παξαβόινπ 

ζπκκεηνρήο 01 Μαξηίνπ 2022. 



 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΚΓΟΗ ΓΔΛΣΙΩΝ – ΑΡΙΘΜΟ ΓΤΝΑΜΗ ΟΜΑΓΑ 

1. Σα δειηία αηνκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή Μεηαγξαθώλ , ζύκθσλα κε ηνπο 

Καλνληζκνύο Δγγξάθσλ – Μεηαγξαθώλ ηεο Δ.Ο.Α.Κ. είλαη ηζρπξά θαη δελ ακθηζβεηνύληαη ζε 

θακία πεξίπησζε. 

2. Σα δειηία αηνκηθώλ ζηνηρείσλ εθδίδνληαη καδί κε ππνρξεσηηθή θάξηα Τγείαο ζύκθσλα κε ηνλ 

λ. 4479/2017, ηεξώληαο θαη ηηο πξόζθαηεο νδεγίεο ηεο ΓΓΑ θαη ηα πξσηόθνιια πγείαο ιόγσ 

COVID.  

3. Ο αξηζκόο θάζε νκάδαο πνπ αγσλίδνληαη ζηνλ αγώλα είλαη ΔΙΚΟΙ (20). πκπεξηιακβάλνληαη 

κέρξη πέληε (5) αιινδαπνί ζηελ θαηάζηαζε ησλ 20 πνδνζθαηξηζηώλ, ζην θύιιν αγώλα θαη ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν ηέζζεξηο (4) max. 

      Οη επηά (7) πξέπεη λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Δζληθή Διιάδνο. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΡΩΜΑΣΑ ΣΟΛΗ ΟΜΑΓΩΝ 

1. Σα ρξώκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ νκάδσλ ζα αλαγξάθνληαη ζε εηδηθό έληππν – έγγξαθν ηεο 

Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο, πνπ ζα απνζηέιιεηαη από ηα σκαηεία θαη ζα παξακέλεη ππνρξεσηηθά ζε 

όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 

2. ε θάζε αγώλα, ε γεπεδνύρνο νκάδα ππνρξενύηαη λα θέξλεη θαη ηα δύν ρξώκαηα, ελώ ε 

θηινμελνύκελε πξναηξεηηθά. 

3. Οη αξηζκνί ζηηο θαλέιεο ζα είλαη αξηζκεκέλεο από 1 – 99. 

4. Οη νκάδεο ζα δειώζνπλ πέληε (5) κέξεο πξηλ ηνλ αγώλα ηελ επίζεκε εκθάληζε ηεο νκάδαο κε 

θσηνγξαθία πνπ ζα είλαη ην επίζεκν. ε πεξίπησζε άιιεο ζπδήηεζεο ππεξηζρύεη ε επηινγή ηεο 

γεπεδνύρνπ νκάδαο. 

ΑΡΘΡΟ 6 

1. Σν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ (έλαο ε δύν όκηινη) ζα θαζνξηζηεί αλάινγα κε ηνλ αξηζκό 

ζπκκεηερόλησλ ζσκαηείσλ  θαη κεηά από ηελ θιήξσζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 3. 

2. Η δηάξθεηα ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ζηα 90΄ , ήηνη δύν εκίρξνλα ησλ 45΄, κε ελδηάκεζε αλάπαπια 

15΄.Σν ζύζηεκα βαζκνινγίαο είλαη : 3 – 1 – 0 

3. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ζα ηζρύνπλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

-Μεηαμύ ηνπο αγώλεο 

-Καιύηεξε επίζεζε 

-Καιύηεξε άκπλα 

ε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο, ζα νξηζηεί αγώλαο κπαξάδ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ δύλακε ησλ σκαηείσλ κειώλ 

ηεο ΔΟΑΚ. 

2. Γελ ζπκκεηέρεη πνδνζθαηξηζηήο πνπ δελ έρεη δειηίν αηνκηθώλ ζηνηρείσλ εθδνζέληνο από ηελ 

ΔΟΑΚ. 

3. Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή πνπ δελ δηαζέηεη θάξηα Τγείαο 

ηεο ΔΟΑΚ 

4. Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε νη πνδνζθαηξηζηέο λα θνξνύλ αθνπζηηθά βνεζήκαηα, ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν. 

5. Οη αξρεγνί ησλ νκάδσλ πνπ αγσλίδνληαη , έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ από ηνλ δηαηηεηή, 

έιεγρν ζηα δειηία αηνκηθώλ ζηνηρείσλ, γηα πεξίπησζε πιαζηνπξνζσπίαο. 

6. Διάρηζηνο αξηζκόο πνδνζθαηξηζηώλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν αλά νκάδα, είλαη ΟΚΣΩ ( 8 ). 



7. Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, κέρξη 5 πνδνζθαηξηζηώλ, ρσξίο 

όκσο λα επηηξέπεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, όζσλ αληηθαζίζηαληαη. Οη αιιαγέο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε 3 δηαθνπέο (Γελ ινγίδεηαη σο δηαθνπή ε αλάπαπια ηνπ εκηρξόλνπ). 

8. Απαγνξεύεηαη ε αλαγξαθή ζην Φύιιν Αγώλνο αλαπιεξσκαηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ δελ είλαη 

παξόληεο ή έρνπλ πνιηηηθή πεξηβνιή. 

9. Απαγνξεύεηαη ε ζπκπιήξσζε ζην Φύιιν Αγώλνο αλαπιεξσκαηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ, κεηά ηελ 

έλαξμε ηνπ αγώλα. 

10. Τπνρξεσηηθή ζπκκεηνρή, ελόο Έιιελα θάησ ησλ 21 εηώλ (γελλεζείο 1 Ιαλνπαξίνπ 2000) ζε όιε 

ηελ δηάξθεηα ηνπ 1
νπ

 εκηρξόλνπ. Η αληηθαηάζηαζή ηνπ κπνξεί λα γίλεη από κεγαιύηεξό ηνπ κόλν 

ζην   2
ν
  εκίρξνλν. ε πεξίπησζε πνπ κία νκάδα δελ έρεη παίθηε θάησ ησλ 21 εηώλ, παξαηάζζεηαη 

ζην 1
ν
 εκίρξνλν κε 10 παίρηεο. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΟ–ΑΡΥΗΓΟΙ ΟΜΑΓΩΝ 

1. Γηα θάζε αγώλα ζπληάζζεηαη Φ.Α. ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Δξαζηηερληθνύ Πξσηαζιήκαηνο θαη 

ηεο Δ.Ο.Α.Κ. θαη ζα ην παξαδίδεη ζηνπο δηαηηεηέο ν νξηδόκελνο από ηελ Δπηηξνπή Παλειιελίσλ 

Πξσηαζιεκάησλ  

     Α) Οη Αξρεγνί ησλ νκάδσλ δειώλνληαη πξηλ από θάζε παηρλίδη 

     Β) Οη αξρεγνί ησλ νκάδσλ  βεβαηώλνπλ ελππόγξαθα: 

 Σελ ζύλζεζε ηεο νκάδαο ηνπο , νλνκαηεπώλπκα , αξηζκό δειηίνπ , αξηζκό θαλέιαο , ηαθηηθώλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθώλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. 

 Σν απνηέιεζκα ηνπ αγώλα 

 Όηη έιαβαλ γλώζε ηηο ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηνπ Γηαηηεηή, αλ ππάξρνπλ, ηηο θάξηεο θαη γηα ηπρόλ 

ελζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. 

 Σα νλνκαηεπώλπκα θαη ηελ ηδηόηεηα ησλ παξαγόλησλ ηεο νκάδαο ηνπο, πνπ δηθαηνύληαη λα 

εηζέιζνπλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν  

Γ) Αξρεγόο πνπ αξλείηαη ζθόπηκα λα ππνγξάςεη ην Φ.Α. ηηκσξείηαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ κίαο 

αγσληζηηθήο. 

2. Σν Φ.Α. είλαη ηζρπξό απνδεηθηηθό γηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηα εληόο, αιιά θαη ηα εθηόο, 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΑ 

1. Παξαηεξεηήο αγώλα νξίδεηαη από ηελ  Δπηηξνπή Παλειιελίσλ Πξσηαζιεκάησλ θαη ζα κεξηκλά 

γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα, πνπ πεξηιακβάλεη όια ηα ηεθηαηλόκελα 

από ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε ηνπ γεπέδνπ, θαζώο θαη ηα απνδπηήξηα  κε εμαίξεζε ηνλ θπξίσο 

αγσληζηηθό ρώξν, όπνπ δηεμάγεηαη ν αγώλαο, όπνπ ηελ επζύλε ηελ  έρνπλ νη δηαηηεηέο. Έρεη όκσο 

ηελ δπλαηόηεηα λα ππνβάιεη  ζηε Γηνξγαλώηξηα Αξρή, ζπκπιεξσκαηηθή έθζεζε γηα όηη ππνπέζεη 

ζηελ αληίιεςή ηνπ θαη βιάπηεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα 

2. Μέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, πνπ πεξηβάιιεηαη από ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε ηνπ γεπέδνπ, ν 

παξαηεξεηήο επηηξέπεη λα εηζέξρνληαη θαη λα παξακέλνπλ ηα εμήο πξόζσπα: 

 Ο Ιαηξόο–Φπζηθνζεξαπεπηήο ηεο θάζε νκάδαο ( ππνρξεσηηθή πξνζθόκηζε πηπρίνπ ή αληίζηνηρεο 

βεβαίσζεο). 

 Έλαο εθπξόζσπνο θάζε νκάδαο (Πξνζθόκηζε ηαπηόηεηαο). 

 Ο πξνπνλεηήο θάζε νκάδαο, κε ηαπηόηεηα πάγθνπ, πνπ εθδίδεη ε Δ.Ο.Α.Κ. 

 Ο έθνξνο θάζε νκάδαο (πξνζθόκηζε ηαπηόηεηαο). 

 Ο γπκλαζηήο ηεο νκάδαο ( Πξνζθόκηζε πηπρίνπ ή άδεηα άζθεζεο ΓΓΑ) 

 Μέρξη ελληά (9) αλαπιεξσκαηηθνί γηα θάζε νκάδα, πνπ αλαγξάθνληαη ζην Φ.Α. 



 Οη αλαπιεξσκαηηθνί παίθηεο θάζνληαη ζε απόζηαζε, πνπ νξίδεηαη από ηα πξσηόθνιια πγείαο ηεο 

ΓΓΑ θαη ηεξνύλ ηηο πξνβιεπόκελεο νδεγίεο. 

 Ο δηεξκελέαο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο (πξναηξεηηθά). 

3. Δπεηδή νη θσθνί πνδνζθαηξηζηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ κεηξηθή Ννεκαηηθή Γιώζζα, ηελ νπνία δελ 

γλσξίδνπλ νη δηαηηεηέο, αλ ππνπέζεη θάηη ζηελ αληίιεςε ηνπ παξαηεξεηή  (βσκνινρίεο , απξέπεηα 

ρεξηώλ θ.ι.π.), απηό ζα αλαγξάθεηαη ζην Φ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΝΣΑΔΙ – ΠΟΙΝΔ 

1.Σα ζσκαηεία πνπ δηαγσλίδνληαη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο κόλν θαη πεξηνξηζηηθά 

γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο γηα ην Πξσηάζιεκα εξαζηηερληθνύ πνδνζθαίξνπ 

θαη λα ππνβάιινληαη γξαπηώο & εκπξόζεζκα, εληόο 2 (δύν) σξώλ από ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα. 

2. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη ελζηάζεηο, ζπλνδεύνληαη απαξαίηεηα κε ην παξάβνιν, πνπ 

πξνβιέπεη ην Πνηληθό Γίθαην θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα απνξξίπηεηαη. Σν πνζό ηνπ 

παξαβόινπ νξίδεηαη ζηα 200 επξώ. 

3. Πνηλή επηβάιιεηαη ζηηο νκάδεο ή ζε πνδνζθαηξηζηέο ή αμησκαηνύρνπο, όπνηα αθξηβώο πξνβιέπεηαη 

από ην Πνηληθό Γίθαην ηεο Δ.Ο.Α.Κ. (22/2/2020 ) 

4. Σα Αξκόδηα Όξγαλα ηεο Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο, έρνπλ ην δηθαίσκα απηεπάγγειηεο παξέκβαζεο, ζε 

όηη αθνξά παξαπηώκαηα θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ, ην νπνίν κε ηηο ελέξγεηέο ηνπ δπζθεκεί 

ην άζιεκα. 

5. ε πεξίπησζε πνπ ε έλζηαζε γίλεηαη δεθηή, ην παξάβνιν επηζηξέθεηαη θαη ην ππαίηην ζσκαηείν, 

αλαιακβάλεη πιένλ  λα πιεξώζεη ην παξάβνιν. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ην παξάβνιν  

θαηαπίπηεη, ππέξ ηεο Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο. 

6. πξόζηηκν Καξηώλ σο εμήο ζην πίλαθα :  

ΠΟΙΝΗ  ΠΡΟΣΙΜΟ 

Κίηξηλε  10 επξώ  

2
ε
 θίηξηλε  15 επξώ  

Κόθθηλε  20 επξώ  

 

Οη πνηλέο εθόζνλ ηαρηνπνηεζνύλ, παξαγξάθνληαη απηνκάησο (ε κε ηαθηνπνίεζε ηνπ πξνζηίκνπ 

πνηλήο ε νκάδα δελ ζα κπνξέζεη λα ζπκκεηέρεη) Οηηδήπνηε άιιν αλαγξάθεηαη ζην θύιιν αγώλα 

αλαθνξηθά κε ηηο πνηλέο, ζα ζπλεδξηάδεη  πεηζαξρηθή επηηξνπή.           

ΑΡΘΡΟ 11 

ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ 

1.Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νκάδα Αλδξώλ, πνδνζθαηξηζηή πνπ δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 

14
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

 2.Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ειηθίαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ηεο παξνύζεο παξαγξάθνπ, σο 

ρξνλνινγία γέλλεζεο, ππνινγίδεηαη ε 1
ε
Ιαλνπαξίνπ. 

3.Πνδνζθαηξηζηήο πνπ είλαη κέινο ηνπ Γ.. ζσκαηείνπ, κπνξεί λα αγσλίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη 

κόλν ζε απηό ην ζσκαηείν. 

4.Όπνηα νκάδα επηζπκεί λα απνδεζκεύζεη αζιεηή από ην δπλακηθό, δηθαηνύηαη λα πξνζθύγεη ζηε 

επηηξνπή εγγξάθσλ-κεηαγξαθώλ πξνζθνκίδνληαο ην παξάβνιν ησλ 100επξσ.  

 



ΑΡΘΡΟ 12 

ΑΡΜΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Γηα ηελ ζπγθξόηεζε κειώλ θαη εξγαζηώλ θάζε Αξκόδηνπ Οξγάλνπ ηεο Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο 

πξνβιέπνληαη θαη ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

     Α) Η Γηνξγαλώηξηα Αξρή, κε έγγξαθν πνπ απνζηέιιεηαη ζηα σκαηεία ηεο δύλακήο ηεο, δεηά λα 

ηεο ππνβάιινπλ ηα νλνκαηεπώλπκα όζσλ ζέινπλ θαη κπνξνύλ λα κεηέρνπλ ζηα Αξκόδηα Όξγαλα 

ηεο, από ηα Γ.. θαη ηα Μέιε ησλ σκαηείσλ. 

 Απαξαίηεηα πξνζόληα, γηα όζνπο κπνπλ ζηνλ πίλαθα, λα έρνπλ  αλάινγεο γξακκαηηθέο γλώζεηο 

θαη επηβεβαησκέλε αζιεηηθή εκπεηξία. 

      Β) Η Γηνξγαλώηξηα Αξρή κεηά από αμηνιόγεζε νξίδεη ηελ Σερληθή Δπηηξνπή Πνδνζθαίξνπ. 

 Η Σερληθή Δπηηξνπή Πνδνζθαίξνπ είλαη 3κειήο:  (πξόεδξνο) –  (Μέινο) - (Μέινο). 

 Δίλαη αξκόδηα γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ ζην Πξσηάζιεκα Δξαζηηερληθνύ 

Πνδνζθαίξνπ, ηελ δηακόξθσζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζεο πξνθήξπμεο, ην ζύζηεκα 

ηέιεζεο αγώλσλ ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Γηνξγαλώηξηα Αξρή ( Οηθνλνκηθό ζθέινο ), ηελ εηζήγεζε 

από ηα Φ.Α., ησλ πνηλώλ, ελζηάζεσλ, θαηαγγειηώλ ή ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή ζηελ Δπηηξνπή 

Πνηληθνύ Γηθαίνπ. 

      Γ) Η Γηνξγαλώηξηα Αξρή κεηά από θάζε αμηνιόγεζε νξίδεη ηελ Δπηηξνπή Δγγξαθώλ & 

Μεηαγξαθώλ. 

 Η Δπηηξνπή Δγγξαθώλ & Μεηαγξαθώλ νξίδεηαη 3κειήο 

 Δίλαη αξκόδηα γηα ηελ έθδνζε δειηίσλ αηνκηθώλ ζηνηρείσλ πνδνζθαηξηζηώλ, ζύκθσλα κε ηα 

άξζξα πνπ πξνβιέπνληαη από ην  Πξσηάζιεκα Δξαζηηερληθνύ Πνδνζθαίξνπ κε ηνλ λόκν 

2527/1999, γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηεο, παξάιιεια κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο θώθσζεο, όπσο 

πξνβιέπεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ICSD. 

      Γ ). Η Γηνξγαλώηξηα Αξρή κεηά από αμηνιόγεζε νξίδεη ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή. 

 Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή νξίδεηαη 3κειήο, ε νπνία ζα ζαο γλσζηνπνηεζεί κε έγγξαθν ηεο  ΔΟΑΚ.  

 Δίλαη αξκόδηα γηα ηελ εθδίθαζε δηαθόξσλ ελζηάζεσλ ή θαηαγγειηώλ, αλάινγα κε ηα 

αλαγξαθόκελα ζην Φ.Α. θαη θάζε ζρεηηθή θαηαγγειία, κεηά από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Παλειιελίσλ Πξσηαζιεκάησλ 

 Οη απνθάζεηο γηα ηηο πνηλέο, ελζηάζεηο, εθδίδνληαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, εληόο 24 σξώλ  

θαη αλαθνηλώλνληαη ηνπιάρηζηνλ 3 (ηξεηο) ώξεο πξηλ ηελ ηέιεζε ηεο επόκελεο αγσληζηηθήο, γηα λα 

κελ  επεξεάδεη ηελ νκαιή ζπλέρεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 

      Δ) Η Γηνξγαλώηξηα Αξρή, κεηά από αμηνιόγεζε, νξίδεη ηνπο Παξαηεξεηέο, νη νπνίνη είλαη 

αξκόδηνη λα ηεξήζνπλ ηα πξνβιεπόκελα ηνπ άξζξνπ 10 κε όιεο ηηο παξ.1,2,3,4 θαη 5 ηεο 

παξνύζεο πξνθήξπμεο θαη ηέινο έρεη δηθαίσκα γηα ζπκπιεξσκαηηθή έθζεζε ζε όηη εκπνδίδεη ηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΔΠΑΘΛΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 

1. Κύπειιν πξσηαζιεηή θαη κεηάιιηα, ζηελ νκάδα πνπ ζα ηεξκαηίζεη πξώηε. 

2. Απαγνξεύεηαη, εθηόο ηεο Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο θαη ησλ Κξαηηθώλ θνξέσλ, ε αζινζέηεζε 

επάζισλ ζε αγώλεο ησλ επίζεκσλ πξσηαζιεκάησλ από θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα. 

3. Η πξσηαζιήηξηα νκάδα κεηέρεη ζε όπνην CHAMPIONS LEAGUE DEAF, ζε όπνηα ρώξα ηεο 

Δπξώπεο δηνξγαλώλεη. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο πξσηαζιήηξηαο νκάδαο, κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ε νκάδα πνπ θαηεηάγε 2
ε
 ζηελ ηειηθή βαζκνινγία θαη νύησ θαζεμήο. 



4. Η πξσηαζιήηξηα νκάδα ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη ην Αζεκέλην Κύπειιν (κλήκε Γεκεηξίνπ 

Θενδσξάθε), ζηελ Γηνξγαλώηξηα Αξρή, κία αγσληζηηθή κέξα, πξηλ ην ηέινο ησλ αγσληζηηθώλ 

εκεξώλ. 

 ε πεξίπησζε θζνξάο ή απώιεηαο  ηνπ Κππέιινπ, ε θάηνρνο ηνπ ηξνπαίνπ ππνρξενύηαη λα 

απνδεκηώζεη κε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ζε λόκηζκα Δπξώ. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

1. Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη κε ηελ παξνύζα πξνθήξπμε, ζα επηιύεηαη κε απόθαζε ηεο 

Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο, ζηα πιαίζηα ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη κε ηηο ηζρύνπζεο αζιεηηθέο λνκνζεζίεο 

θαη κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ Αξκόδησλ Οξγάλσλ ηεο Δ.Ο.Α.Κ. 

2. Η παξνύζα νξηζηηθή πξνθήξπμε ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζηα σκαηεία – Μέιε ηεο δύλακεο 

Δ.Ο.Α.Κ. ηνπιάρηζηνλ 15 κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. 

3. ην πιαίζην ηνπ  19νπ Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο Πνδνζθαίξνπ Κσθώλ Αλδξώλ 2021-2022 

παξαθαινύκε όπσο εμαηξεζνύλ νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Δγγξαθώλ-Μεηαγξαθώλ ζρεηηθά κε 

ην ζέκα ησλ αιινδαπώλ/νκνγελώλ/μέλσλ θαη λα επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγώλεο 

κόλν κε ηελ έλδεημε δηαβαηεξίνπ (κόλν γηα ηνπο αζιεηέο πνπ πξνέξρνληαη από ρώξεο- κέιε ηεο 

Δ.Δ.) θαη όρη κε ηελ άδεηα παξακνλήο όπσο πξνβιέπεη ν κέρξη ζήκεξα Καλνληζκόο Αγώλσλ 

Πνδνζθαίξνπ. εκεηώλεηαη όηη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα παλειιήληα 

πξσηαζιήκαηα ηεο ΔΟΑΚ είλαη ε απώιεηα αθνήο άλσ ησλ 55db, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνπο 

Καλνληζκνύο Αθνπνγξάκκαηνο ηεο I.C.S.D. 

4. Πξνβιέπεηαη ζην ηζρύνλ ΚΑΠ θαη Πεηζαξρηθό Γίθαην ζύκθσλα κε ηελ Σαθηηθή πλέιεπζε ηεο 

22/2/2020. 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΟΑΚ 

        Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ                                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

       ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  ΓΑΡΓΑΛΗ                                            ΙΩΗΦ ΣΑΤΡΑΚΑΚΗ  

 

 


