
 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε..Χ.Α.  

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 

  

Αζήλα, 13/10/2016 

  

Αξηζ. Ξξση.:5461 

  

Πύκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λόκνπ 2725/99 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη, ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ θαλνληζκώλ ηεο Ν.Σ.Δ. θαη ηεο Δ.Π.Σ.Α. θαζώο 

θαη ηεο ππ΄αξηζ. 11832/30.08.17 Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ πεξηόδνπ 

2017-2018  

  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

  

Σν Κύπειιν Αηηηθήο Γπλαηθώλ Δ..Υ.Α. πεξηόδνπ 2017-2018 κε ηνπο πην θάησ 

όξνπο: 

  

o   AΡΘΡΟ 1ν  *  ΩΜΑΣΔΙΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Ρν Θύπειιν Γπλαηθώλ Δ.Π.Σ.Α. ζα δηεμαρζεί κε ηελ ζπκκεηνρή 6 νκάδσλ: 

1. ΑΘΖΛΑΗΘΝΠ Δ.Π.Β. 

2. Α.Ν.Α.Ν.Γ. ΘΝΟΓΑΙΙΝ(λ) 

3. Α.Π. ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖ ΒΟΩΛΑ 

4. Γ.Α.Π. ΘΑΚΑΡΔΟΝ(λ) 

5. Γ.Λ.Ν.Λ "Ν ΑΟΖΠ" 

6. Ν.Φ. ΛΔΑΠ ΗΩΛΗΑΠ(λ) 
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 ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Νη νκάδεο πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή ζην Θύπειιν Δ.Π.Σ.Α. ΓΛΑΗΘΩΛ πεξηόδνπ 2017-

2018 θαη δελ ζπκκεηάζρνπλ, παξαηηεζνύλ ή απνρσξήζνπλ (σο κε ζπκκεηνρή λνείηαη 

θαη ε κε πξνζέιεπζε νκάδαο ή ε πξνζέιεπζε νκάδαο λα αγσληζηεί κε κεησκέλε, 

θάησ ηνπ επηηξεπόκελνπ νξίνπ ζύλζεζε αζιεηώλ) ζα ππόθεηληαη θαη ζηηο θάησζη 

θπξώζεηο: 

1) Κεδεληζκόο ζηνλ αγώλα θαη απνθιεηζκόο από ηελ ζπλέρεηα ηεο δηνξγάλσζεο  

2) Απνθιεηζκό από ηελ δηνξγάλσζε ηεο επόκελεο πεξηόδνπ 

 

o   ΆΡΘΡΟ 2ν * ΚΛΗΡΩΗ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΝΑΡΞΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ 

Ζ θιήξσζε γηα ηελ Α’ θάζε ζα δηεμαρζεί ζηηο 16  ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2017 θαη ώξα 

14:00 ζηα γξαθεία ηεο Δ..Υ.Α.  

Η έλαξμε ηνπ Κππέιινπ νξίδεηαη ην αββαηνθύξηαθν 21,22 Οθηωβξίνπ 

2017.   

  

o   ΑΡΘΡΟ 3ν  * ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ 

Ζ Δπηηξνπή Ξξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π.Σ.Α. αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ νξγάλσζε θαη 

δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ηνπ Θππέιινπ Αηηηθήο Γπλαηθώλ ζε όιεο ηηο θάζεηο. 

Ζ Δπηηξνπή Ξξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π.Σ.Α. αλαιακβάλεη ηνλ νξηζκό ησλ 

εκεξνκεληώλ ησλ αγώλσλ θαη ηηο θιεξώζεηο απηώλ, ελώ ν ππεύζπλνο αξρηδηαηηεηήο 

ηεο Δ.Π.Σ.Α, . αλαιακβάλεη ηελ θιήξσζε ή ηνλ νξηζκό ησλ Γηαηηεηώλ θαη Θξηηώλ ησλ 

αγώλσλ. 

Νη Γηαηηεηέο ηνπ αγώλα είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζηέιλνπλ ζηελ Δ.Π.Σ.Α. (Γ΄ 

Πεπηεκβξίνπ 56), κέζα ζε δύν εκέξεο νπωζδήπνηε ην θύιιν αγώλα θαη ηηο 

εθζέζεηο ηνπο αλ ηπρόλ ππάξρνπλ. ε θάζε πεξίπηωζε, ην ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ Δ..Υ.Α. κέρξη ηελ ΣΡΙΣΗ γηα ηνπο αγώλεο πνπ 

ηεινύληαη ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ. ε άιιε πεξίπηωζε νη Γηαηηεηέο ζα 

παξαπέκπνληαη ζηελ Κ.Δ.Γ.Υ. Πε πεξίπησζε παξαπηώκαηνο αζιεηνύ, πξνπνλεηή 

ή άιινπ παξάγνληα ζσκαηείνπ ν ζρεηηθόο θάθεινο (θαηαγγειία, έγγξαθε απνινγία 

θαη θάζε άιιν δηαθσηηζηηθό ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ην ζρεκαηηζκό δίθαηεο 
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θξίζεο γηα ηελ έθδνζε απόθαζεο) πξέπεη λα ζηέιλεηαη ζηελ Δ.Π.Σ.Α. ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ 

από ηνπο Γηαηηεηέο κε ηελ έλδεημε "ΔΠΔΙΓΟΝ" θαη κε fax. 

  

ΑΡΘΡΟ 4ν * ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ 

 Ρν Θύπειιν Γπλαηθώλ ΔΠΣΑ ζα δηεμαρζεί ζε 2 θάζεηο θαη ηνλ ηειηθό αθνινύζσο: 

  

Α΄ ΦΑΗ: 

Πηελ Α’ Φάζε νη έμη νκάδεο πνπ έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή ζα ρσξηζηνύλ κεηά από 

θιήξσζε ζε δπν νκίινπο (Α’ θαη Β’).  

Ρνλ θάζε όκηιν ζα απνηειέζνπλ ηξεηο νκάδεο νη νπνίεο ζα αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο 

(όινη κε όινπο) ζε έλαλ (1) γύξν. 

Ρν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα βγεη κεηά από θιήξσζε. 

Από ηελ βαζκνινγία πνπ ζα πξνθύςεη κεηά ην ηέινο ηεο Α’ Φάζεο νη δπν πξώηεο 

νκάδεο ηνπ θάζε νκίινπ ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ Β’  Φάζε. Ζ 3ε νκάδα ζε θάζε όκηιν 

απνθιείεηαη από ηελ ζπλέρεηα ηεο δηνξγάλσζεο. 

Νη νκάδεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ βαζκνινγηθό πίλαθα ζύκθσλα κε ην ζύλνιν ησλ 

βαζκώλ πνπ ζα απνθνκίζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ηνπ Θππέιινπ (Α’  

Φάζε), αθαηξνύκελσλ ησλ ηπρόλ βαζκώλ πνηλήο. 

Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμύ δπν ή πεξηζζόηεξσλ νκάδσλ θαη γηα νπνηαδήπνηε 

ζέζε ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα, ζα ηζρύζνπλ θαηά ζεηξά ηα εμήο: 

Ζ Δηδηθή βαζκνινγία βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηαμύ ησλ ηζνβαζκνύλησλ 

νκάδσλ αγώλσλ.  

Ζ θαιύηεξε δηαθνξά ηεξκάησλ ησλ κεηαμύ ησλ ηζνβαζκνύλησλ νκάδσλ αγώλσλ  

Ρα πεξηζζόηεξα εθηόο έδξαο ηέξκαηα (αθνξά αξρηθή ηζνβαζκία κόλν δπν νκάδεο ζε 

αγώλεο εληόο-εθηόο έδξαο).  

Ζ θαιύηεξε επίζεζε ζην ζύλνιν ησλ κεηαμύ όισλ ησλ αξρηθά ηζνβαζκνύλησλ 

νκάδσλ αγώλσλ (αθνξά ηζνβαζκία από ηξεηο νκάδεο θαη πάλσ).  

Ζ θαιύηεξε δηαθνξά ηεξκάησλ ζην ζύλνιν ησλ αγώλσλ ηνπ Νκίινπ.  

Ζ θαιύηεξε επίζεζε ζην ζύλνιν ησλ αγώλσλ ηνπ Νκίινπ.  

Θιήξσζε  
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Ρα άλσ θξηηήξηα θαηάηαμεο εθαξκόδνληαη δηαδνρηθά απζηεξά θαηά ηελ παξαπάλσ 

ζεηξά ρσξίο επαλαθνξά ζε πξνεγνύκελα θξηηήξηα. 

Νη νκάδεο πνπ έρνπλ πξνθξηζεί ε απνθιεηζηεί βάζεη πξνεγνύκελνπ θξηηεξίνπ 

αμηνινγνύληαη κεηαμύ ηνπο βάζεη ηνπ εθάζηνηε επόκελνπ θξηηεξίνπ. 

   

Β’ ΦΑΗ: 

Πηελ Β’ Φάζε νη δπν πξώηεο νκάδεο ηεο θαηάηαμεο από ηνλ Α’ θαη από ηνλ Β’ Όκηιν 

ηεο Α’  Φάζεο, ζα ζρεκαηίζνπλ δπν δεπγάξηα αγσληδόκελα ζηελ εκηηειηθή θάζε. 

Θα αγσληζηνύλ εληόο, εθηόο έδξαο (ζε δηπιέο ζπλαληήζεηο). Νη ληθήηξηεο νκάδεο ησλ 

αγώλσλ πξνθξίλνληαη ζηνλ ηειηθό. Νη εηηεκέλεο ζα αγσληζηνύλ ζηνλ κηθξό ηειηθό 

(3ε-4ε ζέζε). 

Πηελ Β’ Φάζε ηα δεπγάξηα ζα είλαη:  

Ζ 1ε νκάδα ηνπ Α’ Νκίινπ κε ηελ 2ε νκάδα ηνπ Β’ Νκίινπ, από ηελ βαζκνινγία πνπ 

ζα πξνθύςεη. 

Ζ 1ε νκάδα ηνπ Β’ Νκίινπ κε ηελ 2ε νκάδα ηνπ Α’  Νκίινπ, από ηελ βαζκνινγία πνπ 

ζα πξνθύςεη. 

Νη πξώηνη αγώλεο ζα είλαη ζηελ έδξα ηεο ρακειόηεξεο βαζκνινγηθά νκάδαο. 

Αλαιπηηθά: 

2β-1α 

2α-1β  

  

Πηνλ επόκελν γύξν ηεο δηνξγάλσζεο πξνθξίλνληαη νη νκάδεο πνπ έρνπλ πεηύρεη δπν 

λίθεο ή κηα λίθε θαη κηα ηζνπαιία κε ηνπο αληηπάινπο ηνπο. Πε πεξίπησζε, πνπ θαη νη 

δπν νκάδεο έρνπλ από κηα λίθε ε θάζε κηα, ή δπν ηζνπαιίεο γηα ηελ πξόθξηζε ζα 

ιακβάλνληαη ππ όςηλ ηα θάησζη θξηηήξηα: 

Α) Ζ θαιύηεξε δηαθνξά ηεξκάησλ θαη ζηνπο δπν αγώλεο (αζξνηζηηθά). 

Β) Ζ θαιύηεξε εθηόο έδξαο επίζεζε. 

Πε πεξίπησζε όπνπ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσλ θξηηεξίσλ δελ κπνξεί λα 

πξνθύςεη πξνθξηλόκελνο ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ πέλαιηη. 

Νη εκεξνκελίεο ησλ αγώλσλ ηεο Β’  Φάζεο ζα αλαθνηλσζνύλ ζε ζπκπιεξσκαηηθή 

πξνθήξπμε ηεο ΔΠΣΑ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αγώλσλ ηεο Α’ Φάζεο. 
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Πεκεηώλεηαη όηη νκάδα πνπ δελ ζα αγσληζηεί ζηελ εκηηειηθή θάζε ζηνλ πξώην 

αγώλα θαη κεδεληζηεί, δελ ζα νξηζηεί ν επαλαιεπηηθόο αγώλαο θαη ζα απνθιεηζηεί από 

ηελ ζπλέρεηα ηεο δηνξγάλσζεο. 

   

ΣΔΛΙΚΟ: 

Νη δπν ληθήηξηεο νκάδεο από ηελ εκηηειηθή θάζε ηεο Β’ Φάζεο (δεπγάξηα 2β-1α, 2α-

1β) πξνθξίλνληαη ζηνλ ηειηθό , πνπ ζα γίλεη ζε νπδέηεξν γήπεδν. Νη δπν εηηεκέλεο 

νκάδεο από ηελ εκηηειηθή θάζε ηεο Β’ Φάζεο ζα αγσληζηνύλ ζηνλ κηθξό ηειηθό πνπ 

ζα γίλεη ζε νπδέηεξν γήπεδν. Πε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηόλ λα ππάξμεη 

νπδέηεξε έδξα ζα γίλεη ην παηρλίδη ζηελ έδξα κηαο από ηηο δπν θηλαιίζη κεηά από 

θιήξσζε. 

Ζ εκεξνκελία ηνπ ηειηθνύ θαη ηνπ αγώλα θαηάηαμεο γηα ηηο ζέζεηο 3-4 ζα 

γλσζηνπνηεζεί κε ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε. 

  

ΑΡΘΡΟ 5ν  * ΓΗΠΔΓΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΔΡΔ & ΩΡΔ –ΜΔΣΑΓΟΔΙ 

Όινη νη αγώλεο ζα γίλνπλ ζε θιεηζηά γπκλαζηήξηα. Πε πεξίπησζε πνπ 

ζσκαηείν αδπλαηεί λα εμαζθαιίζεη θιεηζηό γπκλαζηήξην απνθιείεηαη ηεο 

δηνξγάλσζεο. 

Ζ Δ.Π.Σ.Α. έρεη ηα δηθαηώκαηα ζε όηη αθνξά ηηο κεηαδόζεηο είηε ηειενπηηθέο, 

είηε δηαδηθηπαθέο (ίληεξλεη), ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηνξγάλσζεο.       

Οη εκέξεο δηεμαγωγήο ηωλ αγώλωλ Κππέιινπ Αηηηθήο ζα είλαη  

άββαην θαη  Κπξηαθή. ε όηη αθνξά ηηο ώξεο ηωλ αγώλωλ, εκέξα άββαην, 

από 11.00 έωο  22.00, εκέξα Κπξηαθή από 11.00 έωο 21.00. 

ε πεξίπηωζε πνπ ππάξμεη πξόβιεκα κε εκέξα δηεμαγωγήο αγώλα 

θαινύληαη ηα ζωκαηεία λα πξνρωξήζνπλ ζε θνηλή απνδεθηή εκέξα θαη 

ώξα. 

Οη αγώλεο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ εθηόο αββάηνπ θαη 

Κπξηαθήο, ηόηε νη ώξεο είλαη: Γεπηέξα από 21:00 έωο 22:15 θαη ηηο 

ππόινηπεο εκέξεο από 18:30 έωο 22:00. 

ΚΔΚΛΔΙΜΔΝΩΝ ΣΩΝ ΘΤΡΩΝ: Πε πεξίπησζε πνπ θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ 

αξκόδηνπ πεηζαξρηθνύ νξγάλνπ, ζσκαηείν έρεη ηηκσξεζεί κε ηελ πνηλή δηεμαγσγήο 
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αγώλσλ θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ, ηόηε δηθαίσκα εηζόδνπ έρνπλ όζνη αλαγξάθνληαη 

ζε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γ.Π ηεο ΔΠΣΑ. Νη απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ απνθιεηζκό 

έδξαο ησλ ζσκαηείσλ εθηεινύληαη ηελ επόκελε, από ηελ έθδνζή ηνπο, αγσληζηηθή 

εκέξα θαηά ηελ νπνία ην ζσκαηείν είλαη γεπεδνύρν, εθηόο εάλ κεηαμύ ηεο έθδνζεο 

ηεο απόθαζεο θαη ηεο ηέιεζεο ηνπ αγώλα κεζνιαβεί ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν 

από πέληε (5) εκέξεο, νπόηε ε απόθαζε εθηειείηαη ηελ κεζεπόκελε αγσληζηηθή.  

Πηελ πξνζκέηξεζε ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο δελ ππνινγίδνληαη ε εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο απόθαζεο θαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα. 

Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην γήπεδν θαζίζηαηαη αδύλαηε ε ηέιεζε 

ηνπ αγώλα, ππεύζπλν είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ην γεπεδνύρν ζσκαηείν. 

Ξάλησο ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ νξηζηηθή απόθαζε ζα ιάβεη ε Δπηηξνπή 

Ξξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π.Σ.Α. 

Οη νκάδεο είλαη ππνρξεωκέλεο λα απνζηέιινπλ ζηελ Έλωζε ζρεηηθό 

έγγξαθν ηνπ γπκλαζηεξίνπ όηη ηνπ παξαρωξεί ην γήπεδν γηα ηελ ηέιεζε 

ηωλ αγώλωλ ηνπ ζην νπνίν πξέπεη λ’ αλαγξάθεηαη ε ρωξεηηθόηεηα κε 

αξηζκό θαζήκελωλ θαη όξζηωλ ζεαηώλ.  

ΠΡΟΟΥΗ!!!! Οη άδεηεο ηέιεζεο αγώλωλ ζα εθδίδνληαη από ηνπο θαηά 

ηόπνπο πξνϊζηακέλνπο ηεο αξκόδηαο γηα ζέκαηα αζιεηηζκνύ ππεξεζίαο ηωλ 

νηθείωλ Πεξηθεξεηώλ θαη εθόζνλ ε εγθαηάζηαζε δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο (Άξζξν 56 Ν2725 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 

ηνπ Ν4049/2012). Ωο εθ ηνύηνπ, ηα γεπεδνύρα ζωκαηεία πξέπεη λα 

πξνβνύλ ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο θαζόζνλ ε ΟΥΔ (θαη νη Δλώζεηο) δελ 

ζα εθδίδεη άδεηεο ηέιεζεο αγώλωλ. Η ηέιεζε αγώλα  ζε εγθαηάζηαζε πνπ 

δελ δηαζέηεη ηελ ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο, επηζύξεη πνηλέο θαη πξόζηηκα 

ηόζν ζηνπο ηδηνθηήηεο/ρξεζηεο όζν θαη ζηνπο Πξόεδξνπο ηωλ ζωκαηείωλ. 

  

o   ΑΡΘΡΟ 6ν  * ΑΘΛΗΣΡΙΔ ΠΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Πην Θύπειιν Αηηηθήο δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ κέξνο αζιήηξηεο πνπ πιεξνύλ ηνπο 

όξνπο ησλ θαλνληζκώλ ηεο Ν.Σ.Δ θαη ηνπ Λόκνπ 2725/99 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηνλ Λ 3057/02 . Νθείινπλ επίζεο λα είλαη θάηνρνη κεραλνγξαθεκέλνπ & 

πιαζηηθνπνηεκέλνπ δειηίνπ αζιεηηθήο ηδηόηεηαο πνπ έρεη εθδώζεη ε Νκνζπνλδία θαη 
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ην νπνίν πξέπεη λα θέξεη ηελ εηδηθή ζήκαλζε ηεο Νκνζπνλδίαο, (ζθξαγηδάθη), 

Θεθάιαηα ΠΡ΄θαη Ε΄ Γεληθήο Ξξνθήξπμεο 2017-2018 θαη ην απηνθόιιεην ρξώκαηνο 

γαιάδηνπ γηα ηελ ηαηξηθή ζεώξεζε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2017-2018. 

  

o   ΑΡΘΡΟ 7ν  * ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Γηα ηελ αλαβνιή ησλ αγώλσλ ηζρύνπλ όζα νξίδνληαη από ην άξζξν 29 ηνπ 

θαλνληζκνύ πεξί αγώλσλ Ν.Σ.Δ.  Ζ Δπηηξνπή Ξξσηαζιεκάησλ  δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ Θππέιινπ ηεο αιιαγήο ησλ εκεξνκεληώλ ησλ αγώλσλ. 

Νκάδα πνπ ζα δηαζέηεη από 3 αζιεηέο θαη πάλσ νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε 

Ξαλειιήληα Ρειηθή  Πρνιηθή θάζε, ζα κπνξεί λα δεηήζεη αλαβνιή αγώλα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη αλαθεξόκελνη αζιεηέο ζα έρνπλ ζπκκεηνρή ην 80% ηνπιάρηζηνλ 

ζηνπο αγώλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία αηηήζεσο ηεο αλαβνιήο. 

  

o   ΑΡΘΡΟ 8ν  * ΔΝΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΤΓΔ 

Νη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιόγνπο θαη ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ην άξζξν 

33 ηνπ θαλνληζκνύ ΞΔΟΗ ΑΓΩΛΩΛ θαη ην Η΄ Θεθάιαην ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο 

Ξξσηαζιεκάησλ 2017-2018, πξέπεη δε λα βεβαησζνύλ κε έγγξαθν κέζα ζε 48 ώξεο 

από ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα θαη λα ζπλνδεύνληαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν ησλ 

300€.  

Ρα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζην Θύπειιν, θαζώο θαη νη αζιεηέο ηνπο, ζπκθσλνύλ, 

απνδέρνληαη θαη θαζηζηνύλ απνθιεηζηηθά αξκόδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ θάζε θύζεσο 

δηαθνξώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηαμύ ηνπο θαη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή θαη 

ηελ εξκελεία ησλ λόκσλ ηεο Ν.Σ.Δ (κε βάζε ηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη ηα δηάθνξα 

πξσηαζιήκαηα θαη πνπ απνηεινύλ ζύκβαζε κεηαμύ Ν. Σ. Δ, ζσκαηείσλ θαη 

αζιεηώλ), κόλν ηα δηνηθεηηθά όξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη από απηέο, απαγνξεπκέλεο 

ξεηώο θάζε πξνζθπγήο ζηα ΞΝΙΗΡΗΘΑ ΓΗΘΑΠΡΖΟΗΑ. 

  

o   ΆΡΘΡΟ 9ν  * ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ - ΚΤΡΩΔΙ 

Ρα ζσκαηεία, δηνηθεηηθνί θαη άιινη παξάγνληεο, νη αζιεηέο ησλ ζσκαηείσλ, θαζώο 

θαη νη πξνπνλεηέο ππόθεηληαη ζηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ 
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θαλνληζκώλ ηεο Ν. Σ. Δ, ήηνη ηνπ ΞΔΗΘΑΟΣΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ θαη ησλ πξνθεξύμεσλ 

2017-2018 . 

Νη πνηλέο επηβάιινληαη από ηελ Ξεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Π.Σ.Α. κεηά από 

επηθύξσζε ηνπ Γ.Π. απηήο. Νη πνηλέο αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηελ δηνξγάλσζε θαη 

εθηίνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε απηή. Νη αγώλεο ηνπ Θππέιινπ Δ.Π.Σ.Α. δελ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα έθηηζε πνηλώλ, πνπ έρνπλ ππνβιεζεί από ην 

Κνλνκειέο Γηθαηνδνηηθό όξγαλν.  

Σν Γ.. ηεο Δ..Υ.Α. δηαηεξεί ην δηθαίωκα ζε πεξηπηώζεηο ηδηαίηεξα 

ζνβαξώλ παξαπηωκάηωλ (πρ ρεηξνδηθίαο, πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 41 Σ’  

ηνπ λόκνπ 2725/1999, όπωο ηζρύεη θιπ), λα παξαπέκπεη ηηο ππνζέζεηο θαη 

ζε αλώηεξα δηθαηνδνηηθά όξγαλα γηα ηηκωξία θαη ζε άιιεο δηνξγαλώζεηο. 

  

o   ΑΡΘΡΟ 10ν  * ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ γηα ηνπο αγώλεο ηνπ Θππέιινπ Αηηηθήο Γπλαηθώλ νξίδεηαη 

ζην αλώηεξν πνζό ησλ 5€, ελώ ε ηηκή γηα ηνπο αζιεηέο θαη ηηο αζιήηξηεο 

αλεμαξηήηνπ ειηθίαο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 3€. Ζ ππνρξέσζε νκάδσλ γηα λα νξίζνπλ 

εηζηηήξην ζηνπο αγώλεο ηνπο, είλαη πξναηξεηηθή.   

Νη δηεζλείο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο, νη δηαηηεηέο, νη θξηηέο, νη γπκλαζίαξρνη, νη 

δηαηειέζαληεο νκνζπνλδηαθνί πξνπνλεηέο, θαη νη ππάιιεινη ηεο Ν.Σ.Δ δηθαηνύληαη 

ειεύζεξεο εηζόδνπ επηδεηθλύνληαο βεβαίσζε ηεο Ν.Σ.Δ θαη ηεο Δ.Π.Σ.Α.  (εμαηξνύληαη 

νη πεξηπηώζεηο δηεμαγσγήο αγώλα θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ). 

Πε όηη αθνξά ηελ θαηαλνκή θαη δηάζεζε εηζηηεξίσλ ζηνπο θηινμελνύκελνπο, 

ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη από ην Γ.Π ηεο 

Δ.Π.Σ.Α. 

Όιεο νη εηζπξάμεηο ησλ αγώλσλ κέλνπλ ζηα γεπεδνύρα ζσκαηεία, ηα νπνία 

νθείινπλ λα ηεξνύλ ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Λόκνπ όηαλ πξνβαίλνπλ ζε έθδνζε. 

Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη εηζηηήξην, ζηνλ ηειηθό αγώλα, νη εηζπξάμεηο ζα κνηξαζηνύλ 

ζηηο δπν νκάδεο.  

Δπίζεο ζε όηη αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ νκάδσλ, απηέο γίλνληαη κε δηθά ηνπο 

έμνδα. 
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o   ΑΡΘΡΟ 11ν  * ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ 

Πε πεξίπησζε πνπ έλαο εθ ησλ δύν νξηζζέλησλ δηαηηεηώλ ελόο αγώλα, δελ 

παξνπζηαζηεί ζην γήπεδν ιόγσ θσιύκαηνο, ηόηε ζα ηζρύζνπλ ηα εμήο: 

α. Δάλ ζηελ θεξθίδα ππάξρνπλ επίζεκνη δηαηηεηέο ησλ Ππλδέζκσλ θαη αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία αμηνιόγεζήο ηνπο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα θαη ζπκθσλήζνπλ θαη ηα 

δύν ζσκαηεία, ηόηε κπνξεί λα δηαηηεηεύζεη ζαλ δεύηεξνο δηαηηεηήο ν θνηλά 

απνδεθηόο. 

β. Αλ έλα εθ ησλ δύν ζσκαηείσλ δηαθσλήζεη (παξ. α.) ηόηε ηνλ αγώλα ζα 

δηαηηεηεύζεη κόλνο ηνπ ν ππάξρσλ δηνξηζκέλνο δηαηηεηήο. 

γ. Πε πεξίπησζε πνπ ν δεύηεξνο νξηζκέλνο δηαηηεηήο παξνπζηαζηεί ζηνλ αγώλα κέρξη 

ηελ έλαξμε ηνπ Β! εκηρξόλνπ ηόηε αγσλίδεηαη θαλνληθά, (εθηόο αλ πθίζηαηαη ε 

παξάγξαθνο α. ηνπ παξόληνο). 

  

o   ΑΡΘΡΟ 12ν  * ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΙ ΟΜΑΓΩΝ- ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ 

Δάλ ε Έλσζε εηδνπνηήζεη ηνπο νξηζκέλνπο δηαηηεηέο ελόο αγώλα γηα κία ζνβαξή 

θαζπζηέξεζε θηινμελνύκελεο νκάδαο ιόγσ εθηάθησλ αλαγθώλ, ε γεπεδνύρνο νκάδα 

είλαη ππνρξεσκέλε λα πεξηκέλεη πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ην παηρλίδη. 

Νη δηαηηεηέο ηελ πξνθαζνξηζκέλε ώξα ελάξμεσο ζα αλαγξάςνπλ ζην θύιιν ηελ 

γεπεδνύρν νκάδα θαη ζα πεξηκέλνπλ ηελ θηινμελνύκελε. 

Πηηο ζπλήζεηο πεξηπηώζεηο ηζρύνπλ όζα νξίδεη ν θαλνληζκόο. Πε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο ιόγσ εθηάθησλ αλαγθώλ ησλ δηαηηεηώλ, νη νκάδεο ππνρξενύληαη λα 

πεξηκέλνπλ κέρξη θαη 2 ώξεο ζην γήπεδν πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ν αγώλαο. 

Πε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ησλ παξαπάλσ κεδελίδεηαη ε νκάδα ή νη νκάδεο. 

  

o   ΑΡΘΡΟ 13ν  * ΓΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 

Πε πεξίπησζε δηαθνπήο αγώλα ιόγσ απξόβιεπησλ ζπλζεθώλ (δηαθνπή ξεύκαηνο, 

βξνρή, θιπ) ν αγώλαο ζα ζπλερίδεηαη από ην ίδην ιεπηό πνπ δηεθόπε, κε ην ίδην ζθνξ 

θαη ηελ ίδηα ζύλζεζε νκάδσλ (εάλ απηό είλαη εθηθηό), είηε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο δεκηάο, είηε ηελ επόκελε εκέξα θαη ηελ ώξα πνπ ζα νξίζεη ε Δπηηξνπή 

Ξξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π.Σ.Α. Αλ απηό δελ είλαη δπλαηό, εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 

νξίδεηαη από ηελ επηηξνπή πξσηαζιήκαηνο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. 
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o   ΑΡΘΡΟ 14ν  * ΣΔΛΔΥΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Ρνπο Γηαηηεηέο, Θξηηέο, (γξακκαηεία), νξίδεη ν Αξρηδηαηηεηήο ηεο Δ.Π.Σ.Α. ζε όηη 

αθνξά ηνπο νξηζκνύο ησλ δηαηηεηώλ θαη ν Πύιινγνο Θξηηώλ ζε όηη αθνξά ηνπο 

θξηηέο. Νη αλσηέξσ απνδεκηώλνληαη από ην γεπεδνύρν ζσκαηείν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

αγώλα. 

Αλ νη απνδεκηώζεηο δελ θαηαβιεζνύλ, ηόηε ν αγώλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ην 

θύιιν αγώλνο ζα θιείλεη κε 10-0 εηο βάξνο ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ. 

Η απνδεκίωζε γηα ηνπο αγώλεο ηνπ Κππέιινπ Αηηηθήο Γπλαηθώλ ζα 

είλαη γηα θάζε δηαηηεηή, 20 επξώ θαη γηα θάζε θξηηή 15 επξώ. 

Σα έμνδα πνπ αθνξνύλ ηηο κεηαθηλήζεηο ζηειερώλ αγώλα (δηαηηεηέο, 

θξηηέο, θιπ) ζηνπο αγώλεο ηνπ Κππέιινπ ΔΥΑ  ζα θαηαβάιινληαη 

εμ’εκηζείαο από ηα κεηέρνληα ζωκαηεία πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα, 

ζύκθωλα κε ην ηζρύνλ ζύζηεκα θαη ηνλ πίλαθα ρηιηνκεηξηθώλ απνζηάζεωλ 

ηεο Ο.Υ.Δ. 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΗ: Πε πεξίπησζε κε δηεμαγσγήο πξνγξακκαηηζκέλνπ αγώλα ηεο 

Θππέιινπ Αηηηθήο Γπλαηθώλ είηε ιόγσ κε πξνζέιεπζεο κηαο εθ ησλ δύν 

αγσληδόκελσλ νκάδσλ, είηε ιόγσ παξάβαζεο θαλνληζκνύ  (νκάδα εκθαλίδεηαη κε 

ζύλζεζε θάησ ηνπ επηηξεπνκέλνπ νξίνπ,  είηε  ιόγσ αθαηαιιειόηεηαο αγσληζηηθνύ 

ρώξνπ θιπ), ην πνζό ηεο  ακνηβήο ησλ δηαηηεηώλ, θξηηώλ (γξακκαηεία αγώλα), 

delegate ζα είλαη ην κηζό ηνπ θαζνξηζκέλνπ πνζνύ .  

 

ΑΡΘΡΟ 15ν  * ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ ΟΜΑΓΩΝ 

Ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζην Ζ’ Θεθάιαην ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο 2017-2018. 

  

o   ΑΡΘΡΟ 16ν  * ΙΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ 

Ρν γεπεδνύρν ζσκαηείν ππνρξενύηαη ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ λα έρεη ηαηξό 

αγώλα ή θπζηνζεξαπεπηή ή λνζνθόκν. 

Γελ ζα μεθηλάεη αγώλαο εάλ δελ ππάξρεη έλαο από ηνπο παξαπάλω. Δάλ 

δελ εκθαληζηεί ηαηξόο ή θπζηνζεξαπεπηήο ή λνζνθόκνο, κεηά ηελ πάξνδν 

20 ιεπηώλ, ην θύιιν αγώλα, ζα θιείλεη κε 10-0 εηο βάξνο ηνπ γεπεδνύρνπ 
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ζωκαηείνπ, ην νπνίν θαη ζα θαιείηαη ζε απνινγία από ηα αξκόδηα όξγαλα 

ηεο Έλωζεο.  

 

o   ΑΡΘΡΟ 17ν  * ΚΩΛΤΜΑ ΓΗΠΔΓΟΤ 

Πε πεξίπησζε εθηάθηνπ θσιύκαηνο ηνπ γεπέδνπ νη δηαηηεηέο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Δπηηξνπή Ξξσηαζιήκαηνο ηεο Δ.Π.Σ.Α. πεξηκέλνπλ κέρξη θαη 2 ώξεο γηα ηελ 

έλαξμε ηνπ αγώλα ή θιείλνπλ ην θύιιν αγώλα, (αλ απηό είλαη αδύλαην ιόγσ 

θσιύκαηνο ηνπ γεπέδνπ). 

  

o   ΑΡΘΡΟ 18ν  - ΔΛΔΓΥΟ ΝΣΟΠΙΝΓΚ Δ ΑΘΛΗΣΔ 

Πύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζιεηηθνύ Λόκνπ 2725/99, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ θππνπξγνύ Ξνιηηηζκνύ, 

νη αζιεηέο ηεο ρεηξνζθαίξηζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δέρνληαη ηελ δηελέξγεηα 

ειέγρνπ ληόπηλγθ εληόο ή εθηόο αγώλσλ όπνηε ηνπο δεηεζεί από ηνπο αξκόδηνπο 

θαηά λόκν θνξείο πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηόηεηα λα δίλνπλ ζρεηηθή εληνιή. 

Γηα ην ληόπηλγθ ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζην θαλνληζκό ληόπηλγθ ηεο Ν.Σ.Δ. 

  

o   ΑΡΘΡΟ 19ν  - ΔΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΔΙΑ 

Πην ζσκαηείν πνπ ζα θαηαθηήζεη ην Θύπειιν Αηηηθήο Αλδξώλ ζα απνλεκεζεί 

θύπειιν  θαη ζηνπο αζιεηέο ηνπ  κεηάιιηα θαη δίπισκα. 

Πηελ θηλαιίζη νκάδα ζα απνλεκεζεί θύπειιν, ζηνπο αζιεηέο ηνπ κεηάιιηα θαη 

δηπιώκαηα. 

  

o ΑΡΘΡΟ 20Ο - ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΩΜΑΣΔΙΩΝ 

Πην θύιιν αγώλα ζα αλαγξάθνληαη όινη όζνη θάζνληαη ζηνλ πάγθν ηεο θάζε 

νκάδαο θαζώο επίζεο θαη νη ηδηόηεηεο ηνπο. Ρν αλώηεξν ζα επηηξέπνληαη ηέζζεξηο 

(εθηόο ησλ αζιεηώλ), νη νπνίνη ζα είλαη 1 ππεύζπλνο ζπλνδόο, 1 πξνπνλεηήο, 1 

βνεζόο πξνπνλεηή θαη 1 γηαηξόο ή θξνληηζηήο ή δηεξκελέαο εθόζνλ ε νκάδα έρεη 

αιινδαπό πξνπνλεηή. Ξέξαλ ησλ ηεζζάξσλ  

απαγνξεύεηαη νπνηνζδήπνηε άιινο λα έρεη παξνπζία ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο. 

Νη πξνπνλεηέο θαη νη ζπλνδνί ησλ νκάδσλ ζα πξέπεη λα είλαη εππξεπώο ελδεδπκέλνη. 
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Οη νκάδεο ππνρξενύληαη λα δειώλνπλ ζην θύιιν αγώλα ην ιηγόηεξν 

12 αζιήηξηεο. Πξναηξεηηθά κπνξνύλ λα δειώζνπλ κέρξη θαη 16 αζιήηξηεο. 

Οη αζιήηξηεο ζα πξέπεη λα είλαη γελλεκέλεο πξηλ ηελ 1/1/2004. 

Πε θάζε πεξίπησζε όζνη  αζιεηέο  έρνπλ δεισζεί ζην θύιιν αγώλα ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο ηνπο.    

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ππεύζπλνη είλαη νη δηαηηεηέο ηνπ αγώλα.  

Ρα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππεύζπλα γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 

ρξνλνκέηξσλ, ηεο θαζαξηόηεηαο ηνπ γεπέδνπ νξίδνληαο ππεύζπλν θαζαξηόηεηαο ηνπ 

δαπέδνπ ησλ αγώλσλ όηαλ θξίλεη ν δηαηηεηήο ζθόπηκν. 

Πσκαηείν πνπ δε ζα ζπκκνξθσζεί κε ηε παξαπάλσ δηάηαμε ζα επηβάιιεηαη 

πξόζηηκν 300€ ην νπνίν ζα παξαθξαηείηαη από ηα νδνηπνξηθά ηεο Ν. Σ. Δ., όηαλ 

πξόθεηηαη γηα νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηα Δζληθά Ξξσηαζιήκαηα. 

Κε δεδνκέλε ηεο ζπκκεηνρή ζηελ δηνξγάλσζε ζσκαηείσλ ηεο Α2  Δζληθήο 

Θαηεγνξίαο, είλαη επηβεβιεκέλε ε παξνπζία Αζηπλνκηθήο Γύλακεο ζε θάζε αγώλα ηεο 

δηνξγάλσζεο, κε ηελ επζύλε ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ. 

   

o ΑΡΘΡΟ 21Ο –ΓΔΝΙΚΑ 

Γηα θάζε ζέκα πνπ ζα πξνθύςεη θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ Θππέιινπ Αηηηθήο 

Αλδξώλ θαη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλνληζκό πξσηαζιεκάησλ, από ηελ 

ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ, από ηελ παξνύζα, θαζώο θαη γηα θάζε αζάθεηα πνπ έρεη 

αλάγθε από δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε θαη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε 

απνθαζίδεη ην Γ.Π. ηεο Δ.Π.Σ.Α. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ Θππέιινπ 

Δ.Π.Σ.Α. ζεκαίλεη αλεπηθύιαθηε απνδνρώλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο.  
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