ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΕΡΡΩΝ
Μεραρτίας 61 | έρρες | Σ.Κ 62125
Σηλ: 2321059584 | Fax: 2321059135
www.epss.gr | epss@otenet.gr

έρρες, 19/07/2022
Αρ.Πρωη: 1206

Η ΔΝΩΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ ΔΡΡΩΝ, έρνληαο ππφςε:
1.- Σελ ηζρχνπζα Αζιεηηθή Ννκνζεζία
2.- Σν Καηαζηαηηθφ ηεο, ηνλ Κ.Α.Π. θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δ.Π.Ο
3.- Σελ απφ 28/06/2022 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Σοσς αγώνες Κσπέλλοσ Δραζιηετνών ηης Δ.Π..ερρών περιόδοσ 2022-2023
1. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΟΜΑΓΩΝ
Η ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο Κππέιινπ Δξαζηηερλψλ είναι ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ για ηις ομάδες πνπ
ζσμμεηέτοσν ζηα πρωηαθλήμαηα ηης Γ΄ Δθνικής και ηης Α΄ Καηηγορίας θαη πξναηξεηηθή γηα ηηο
νκάδεο ηεο B΄ Καηεγνξίαο.
2. ΓΗΛΩΗ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη νκάδεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ Κππέιινπ, νθείινπλ λα ππνβάινπλ
κέρξη ηηο 10/08/2022 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 14:00, ηελ επηζπλαπηφκελε δήισζε ζπκκεηνρήο θαη ην
παξάβνιν ζπκκεηνρήο γηα ηε ζεδφλ 2022-2023
Δπηπιένλ ηα ζσκαηεία ηεο Γ΄ Δζληθήο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ:
α) ππακηικό ζςγκπόηηζηρ εθοπεςηικήρ επιηποπήρ από ηο οποίο θα πποκύπηει όηι πποήδπεςζε ηων
απσαιπεζιών δικαζηικόρ ανηιππόζωπορ, οπιζμένορ από ηον δικηγοπικό ζύλλογο Σεππών.
β) καηάζηαζη ζηοισείων ηος Δ.Σ και ηπόπορ επικοινωνίαρ.
γ) ζςνςποζσεηικό Διαιηηζίαρ θεωπημένο για ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ.
δ) ππάξειρ Σςναίνεζηρ ηων μελών ηος Δ.Σ(εθόζον δεν έσοςν καηαηεθεί).
Η δήισζε απηή πξνυπνζέηεη ηελ ρσξίο επηθπιάμεηο απνδνρή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Α.Π.
Η κε δήισζε ζπκκεηνρήο ή ππνβνιή δήισζεο κε φξνπο, επηπιένλ δε, γηα ηηο νκάδεο πνπ ε ζπκκεηνρή
ηνπο ζην Κχπειιν είλαη ππνρξεσηηθή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π.
3. ΑΠΟΥΩΡΗΗ ΟΜΑΓΑ - ΓΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ - ΠΑΡΑΙΣΗΗ
Γηα ηελ νκάδα ε νπνία παξαηηείηαη ή απνρσξεί ή γίλεηαη ππαίηηα δηαθνπήο αγψλα εθαξκφδνληαη
αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π.
4. ΤΣΗΜΑ ΣΔΛΔΗ ΑΓΩΝΩΝ
Οη νκάδεο ζα ρσξηζηνχλ ζε νκίινπο κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα, νη νπνίνη θαη ζα αλαθνηλσζνχλ πξηλ απφ
ηελ θιήξσζε, πνπ ζα γίλεη απφ ηελ Δ.Π..εξξψλ ζε εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί.
1η Φάζη
Θα δηεμαρζεί ην αββαηνθχξηαθν 17-18 επηεκβξίνπ, εθηφο θαη αλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ην Γ. ηεο
Δ.Π..εξξψλ ιφγσ εθηάθησλ ζπλζεθψλ ή αλσηέξαο βίαο. πκκεηέρνπλ νη νκάδεο ηεο Β΄ Καηεγνξίαο.
2η Φάζη
Η θιήξσζε ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί έπεηηα απφ απφθαζε
ηνπ Γ.. πκκεηέρνπλ νη νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ απφ ηελ 1 ε θάζε ζπλ ηηο νκάδεο ηεο Α΄ Καηεγνξίαο
θαη ηεο Γ΄ Δζληθήο.
ηις επόμενες θάζεις ζσμμεηέτοσν οι ομάδες ποσ προκρίνονηαι.
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Όινη νη αγψλεο ηνπ Κππέιινπ απηνχ δηεμάγνληαη κε ην ζχζηεκα ησλ απιψλ ζπλαληήζεσλ απνθιεηζκνχ
θαη ζε πεξίπησζε ηζφπαινπ απνηειέζκαηνο εθαξκφδεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 20 παξ. 9 ηνπ
Κ.Α.Π δηάηαμε θαη αθνινπζεί δηαδηθαζία παξάηαζεο θαη αλ πάιη δελ αλαδεηρζεί ληθεηήο, αθνινπζεί ε
δηαδηθαζία ησλ πέλαιηη.
ΠΡΟΟΥΗ: Όηαλ νη νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζην Κχπειιν θηάζνπλ ζηα εκηηειηθά (δειαδή ζηηο ηέζζεξηο),
ηφηε θαη κφλν νη αλακεηξήζεηο ζα είλαη δηπιέο, εληφο θαη εθηφο θαη ε νκάδα πνπ ζα θιεξσζεί πξψηε ζα
είλαη γεπεδνχρνο.
Πξνθξίλεηαη γηα ηελ επφκελε θάζε νκάδα πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ζηελ πεξίπησζε απηή πεξηζζφηεξνπο
βαζκνχο θαη ζηνπο δχν (2) απηνχο αγψλεο θαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θξηηήξην ιακβάλεηαη ε δηαθνξά
ησλ ηεξκάησλ πνπ έρεη θάζε νκάδα ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο. Σα εθηφο έδξαο ηέξκαηα δελ
πξνζκεηξψληαη δηαθνξεηηθά. Αλ νη νκάδεο έρνπλ ίζνπο βαζκνχο θαη ίζα ηέξκαηα ηφηε ζα αθνινπζεζεί ε
δηάηαμε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π (παξάηαζε κηζήο ψξαο θαη ζε πεξίπησζε ηζφπαινπ
απνηειέζκαηνο πέλαιηη) θαη νη ληθεηέο πιένλ ζα αγσληζζνχλ ζηνλ ηειηθφ.
Οκάδα πνπ θιεξψλεηαη πξψηε είλαη γεπεδνχρνο, εθφζνλ αγσλίδνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία νη νκάδεο.
ε αληίζεηε πεξίπησζε σο γεπεδνχρνο ζα νξίδεηαη πάληα ε νκάδα πνπ αγσλίδεηαη ζηελ θαηψηεξε
Καηεγνξία. Κάζε αιιαγή γεπέδνπ, έζησ θαη αλ ζπκθσλήζνπλ νη αληίπαιεο νκάδεο απαγνξεχεηαη ρσξίο
ηελ άδεηα ηνπ Γ. ηεο Δ.Π...
Ο ηειηθφο αγψλαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Κππειινχρνπ ηεο Έλσζεο ζα δηεμαρζεί ζε γήπεδν πνπ ζα
θαζνξίζεη ην Γ. ηεο Δ.Π.. εξξψλ.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΓΗΠΔΓΑ - ΔΝΣΑΔΙ
Γηα ην πξφγξακκα ησλ αγψλσλ ηνπ Κππέιινπ απηνχ, ηα γήπεδα ζηα νπνία κπνξνχλ λα ηειεζζνχλ,
θαζψο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απνδνρήο ελζηάζεσλ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π.
6. ΑΓΔΙΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η γεπεδνχρνο νκάδα βαξχλεηαη εμ’ νινθιήξνπ κε φια ηα έμνδα θαη ηα έζνδα πιελ ηνπ ηειηθνχ αγψλα,
φπνπ απφ ηα έζνδα ζα αθαηξεζνχλ φια ηα έμνδα ( π.ρ δηαηηεζία, γηαηξφο αγψλα, θχπειια, κεηάιιηα
θ.ι.π) θαη έπεηηα ην 50% ζα απνδνζεί ζηελ Δ.Π..εξξψλ θαη ην ππφινηπν 50% ζα κνηξαζηεί εμ ίζνπ
ζηηο δχν νκάδεο.
Η νηθνλνκηθή νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη επηζηαζία ησλ αγψλσλ ηνπ Κππέιινπ απηνχ, αλαηίζεηαη απφ
ηελ Έλσζε ζηα γεπεδνχρα ζσκαηεία, πιελ ηνπ ηειηθνχ.
Η άδεηα ηέιεζεο ησλ αγψλσλ εθδίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο γηα ζέκαηα
Αζιεηηζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο εξξψλ θαη ππεχζπλε είλαη πάληα ε γεπεδνχρνο νκάδα.
Η παξαπάλσ άδεηα ζα ζαο ρνξεγεζεί εθφζνλ ε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο.
Τπφρξεε νκάδα γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ είλαη ε γεπεδνχρνο.
Θα πξέπεη έγθαηξα λα ηαθηνπνηεζνχλ ηπρφλ ειιείςεηο ησλ γεπέδσλ ζαο, ψζηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
Γήκνπο λα θξνληίζεηε λα εμαζθαιηζζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ γεπέδσλ ζαο, αιιά θαη λα
ηαθηνπνηεζνχλ φιεο νη εθθξεκφηεηεο ηνπ γεπέδνπ ζαο.
Γηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνπλ αγψλεο ζην γήπεδν ηεο νκάδαο ζαο θαη ζα ππνζηείηε ηηο αλάινγεο
ζπλέπεηεο.
7. ΓΔΛΣΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ – ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ- ΓΔΛΣΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Ωο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π θαη ηεο Πξνθήξπμεο ησλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π..εξξψλ.
8. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ
(α) σκαηεία Γ΄ Δζληθήο: Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2022-2023 ηζρχεη φηη αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε
ηεο Γ΄ Δζληθήο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Δ.Π.Ο.
(β) σκαηεία Δ.Π..εξξψλ: Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2022-2023 ηζρχεη φηη αλαθέξεηαη ζηελ
πξνθήξπμε πξσηαζιεκάησλ πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Δ.Π..εξξψλ.
(γ) ηνπο αγψλεο ησλ ηνπηθψλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ
ελδεθάδα θάζε νκάδαο θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα επηά (7) πνδνζθαηξηζηψλ πνπ έρνπλ
δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο ή πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα (ειιεληθή
ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην). ηνπο ίδηνπο αγψλεο επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηνλ αγψλα κέρξη ηεζζάξσλ (4) αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ δελ δηθαηνχληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο
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ειιεληθέο νκάδεο. Η αλαγξαθφκελε έλαξμε θαη ιήμε ηζρχνο ζηα δειηία αζιεηηθήο ηδηφηεηαο αιινδαπψλ
πνδνζθαηξηζηψλ πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγψλεο, άιισο ε ζπκκεηνρή είλαη
αληηθαλνληθή.

9. ΔΠΑΘΛΟ ΣΔΛΙΚΟΤ
ηελ Κππειινχρν νκάδα ζα απνλεκεζεί απφ ηελ Έλσζε αλακλεζηηθφ Κχπειιν θαη κεηάιιηα Κχπειιν
θαη κεηάιιηα ζα απνλεκεζνχλ θαη ζηε δεχηεξε νκάδα, θαζψο επίζεο ζην δηαηηεηή, βνεζνχο δηαηηεηή θαη
ζηνπο πξνπνλεηέο ησλ δχν νκάδσλ. Πξνζνρή, νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π εθαξκφδνληαη αλάινγα.
10. ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
(α) Η δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ηνπ Κππέιινπ απηνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ
Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π).
(β) Η πξνθήξπμε απηή απνηειεί ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Δ.Π.. εξξψλ ζαλ δηνξγαλψηξηαο ηεο
δηνξγάλσζεο θαη ησλ ζσκαηείσλ πνπ έρνπλ δειψζεη ζπκκεηνρή. Σν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Δ.Π.
εξξψλ δηαηεξεί ην απφιπην δηθαίσκα κεξηθήο ή νιηθήο ηξνπνπνίεζεο ηεο πξνθήξπμεο, εθφζνλ θξίλεη
απηφ απαξαίηεην, αθφκε θαη κεηά ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ.
(γ) Σα Ραδηνηειενπηηθά δηθαηψκαηα, φπσο θαη απηά ηεο δηαδηθηπαθήο ηειεφξαζεο WEB TV ή θαη
νπνηνπδήπνηε άιινπ ηξφπνπ κεηάδνζεο, βάζεη ηεο πξνθήξπμεο θαη κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο
παξαρσξνχληαη ζηε δηνξγαλψηξηα Δ.Π. εξξψλ, ρσξίο λα έρνπλε θαλέλα δηθαίσκα αλάκεημεο.
(δ) Οη θάζε θχζεο δηαθνξέο πνπ πξνέξρνληαη θαη δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ησλ Καλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην πνδφζθαηξν θαη αθνξνχλ ηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο,
επηιχνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηα αξκφδηα ζεζκνζεηεκέλα αζιεηηθά-[πνδνζθαηξηθά φξγαλα,
απαγνξεπκέλεο θάζε πξνζθπγήο ζηα πνιηηηθά θαη Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π.
(ε) Όηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε απηή θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π θαη ηεο Αζιεηηθήο
Ννκνζεζίαο πνπ ηζρχεη, ζα επηιχεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ. ηεο Δ.Π. εξξψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ,
ησλ νηθείσλ Καλνληζκψλ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηεο Δ.Π.. εξξψλ, θαζψο θαη ηνπ νξζνχ θαη
δηθαίνπ.
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