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ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  
ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17 

 
Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Αφού έλαβε υπ όψει: 
Α)    Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ 
Β)    Το καταστατικό της ΕΠΣΝΛ 
Γ)     Τους κανόνες παιδιάς ποδοσφαίρου, που ισχύουν διεθνώς 
και ορίζονται από     
         το Διεθνές Συµβούλιο ΦΙΦΑ 
Δ)     Τον Κανονισµό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ Ερασιτεχνικών 

Πρωταθληµάτων), όπως ισχύει 
Ε)      Την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου 
       

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Τη διοργάνωση των αγώνων της πρώτης φάσης του κυπέλλου 

Ελλάδας ερασιτεχνών περιόδου 2016 – 2017 που για τη 

διεξαγωγή τους ισχύουν τα παρακάτω: 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο:       ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
α)         Στους αγώνες συµµετέχουν υποχρεωτικά οι οµάδες 
που µετέχουν στα κορυφαία τοπικά πρωταθλήµατα (Α΄ και Α1 
κατηγοριών), προαιρετικά δε οι ερασιτεχνικές οµάδες των 
σωµατείων της Ένωσης β΄ και γ΄ κατηγοριών, καθώς και οι 
οµάδες σωµατείων που ίδρυσαν ΠΑΕ.  
β)         Οι πιο πάνω οµάδες που έχουν υποχρέωση συµµετοχής 

στους αγώνες κυπέλλου, πρέπει να υποβάλουν το αργότερο µέχρι 

την Παρασκευή 19/8/2016 στην Ένωση, συµπληρωµένη µε όλα τα 

στοιχεία, τη δήλωση συµµετοχής.    
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Μέχρι την ίδια πιο πάνω αναφερόµενη ηµεροµηνία θα πρέπει να 

δηλώσουν συµµετοχή και τα σωµατεία των β΄ και γ΄ κατηγοριών 

και ερασιτεχνικής οµάδας ΠΑΕ, η συµµετοχή των οποίων στους 

αγώνες του Κυπέλλου είναι προαιρετική. 

γ)         Η µη υποβολή δήλωσης συµµετοχής, στις οµάδες που 

είναι υποχρεωτική, ή υποβολή δήλωσης µε όρους συνεπάγεται τον 

αποκλεισµό της οµάδας από το Κύπελλο αυτό και τις 
προβλεπόµενες από τον ΚΑΠ ποινές 
 

Επιπλέον για τις οµάδες που η συµµετοχή τους είναι υποχρεωτική 

στο Κύπελλο αυτό, µε απόφαση της διοργανώτριας του 

πρωταθλήµατος στο οποίο δικαιούται να µετάσχει  η οµάδα αυτή, 

χάνει τον πρώτο επίσηµο αγώνα του πρωτ/τος στο οποίο 

δικαιούται να µετάσχει και της επιβάλλεται χρηµατική ποινή έως  

πεντακόσια (500) ευρώ. 

δ)         Δήλωση συµµετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσµα 

µπορεί να γίνει δεκτή - και θεωρείται ότι υποβλήθηκε εµπρόθεσµα 

- εφόσον µέχρι την υποβολή της δεν έγινε κλήρωση των αγώνων. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο:       ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ 
 
α) Όλες οι οµάδες β΄ και γ΄ κατηγοριών που θα δηλώσουν 

συµµετοχή θα χωριστούν σε τέσσερις (4) οµίλους µε κριτήρια 

γεωγραφικά και δυναµικότητας, ανάλογα στις κατηγορίες που 

ανήκουν και θα αγωνιστούν  σε κάθε όµιλο σε 4 ζευγάρια σε νοκ 

άουτ αγώνες, ώστε σε 2 αγωνιστικές της α΄ αυτής φάσης του 

Θεσµού, να µείνουν 2 οµάδες σε κάθε όµιλο, σύνολο 8 οµάδες. 

β) Οι 8 οµάδες που θα προκριθούν από την α΄ φάση των αγώνων 

του Κυπέλλου, θα προστεθούν στις 34 οµάδες των Α΄ και Α1 
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κατηγοριών και θα δηµιουργηθούν, µε γεωγραφικά κριτήρια και 

κριτήρια δυναµικότητας, 4 όµιλοι στους οποίους οι συµµετέχουσες 

οµάδες θα αγωνιστούν σε κάθε όµιλο µεταξύ τους σε νοκ άουτ 

αγώνες, ώστε σε 3 αγωνιστικές της β΄ αυτής φάσης του Θεσµού, 

να µείνουν 2 οµάδες σε κάθε όµιλο, σύνολο 8 οµάδες.  

γ) Οι 8 οµάδες που θα προκριθούν από τη β΄ φάση του Κυπέλλου 

θα µπουν στην κληρωτίδα των αγώνων της προηµιτελικής φάσης 

για 4 νοκ άουτ αγώνες.   

δ) Οι νικήτριες οµάδες της προηµιτελικής φάσης θα 

δηµιουργήσουν µε κλήρωση τα 2 ζευγάρια της ηµιτελικής φάσης, 

οι δε 2 αγώνες της φάσης αυτής θα γίνουν σε ουδέτερα γήπεδα, µε 

τις εισπράξεις των εν λόγω αγώνων να µοιράζονται ισοµερώς στις 

δύο οµάδες, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα των αγώνων. 

ε) Όλοι οι αγώνες των α΄ και β΄ φάσεων του Θεσµού (α΄ και β΄ 

παράγραφοι του άρθρου αυτού) θα διεξάγονται µε το σύστηµα των 

απλών νοκ άουτ συναντήσεων, ενώ στα ζευγάρια που 

κληρώνονται, η οµάδα της χαµηλότερης κατηγορίας θα είναι η 

γηπεδούχος. Σε περίπτωση κλήρωσης δύο οµάδων της αυτής 

κατηγορίας, γηπεδούχος θα είναι η πρώτη κληρωθείσα.  

στ) Γηπεδούχες οµάδες στους αγώνες της προηµιτελικής φάσης 

(παράγραφος γ΄ του άρθρου αυτού), θα είναι οι πρώτες 

κληρωθείσες 

ζ) Ο Τελικός αγώνας του Θεσµού που θα αναδείξει τον 

Κυπελλούχο της Ένωσης και ο οποίος θα συµµετάσχει στη β΄ 

φάση του Θεσµού που διοργανώνει η ΕΠΟ, θα διεξαχθεί σε 

ηµεροµηνία και γήπεδο που θα αποφασίσει η Διοργανώτρια, σε 

σχέση πάντα µε την Προκήρυξη της β΄ φάσης των αγώνων του 

Ερασιτεχνικού Κυπέλλου, που θα δηµοσιεύσει η ΕΠΟ.  
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η)) Εάν υπάρξει οµάδα που σε αγώνες των 2 πρώτων φάσεων του 

Θεσµού εξαιρέθηκε από την κλήρωση και προκρίθηκε στην 

επόµενη αγωνιστική χωρίς αγώνα, δεν µπορεί να τύχει του 

προνοµίου αυτού, αν συντρέξει λόγος εξαίρεσης οµάδων ή οµάδας 

στην κλήρωση των αγώνων  της 2ης και 3ης φάσης  

θ) Όλοι οι αγώνες ορίζονται µετά από δηµόσια κλήρωση. Για τους 

αγώνες των α΄ και β΄ φάσεων (παράγραφοι α΄ και β΄ του άρθρου 

αυτού) µπορεί να γίνουν ενιαίες κληρώσεις.  

  

 

 
 
ΑΡΘΡΟ  3ο:      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ 
 

Η ηµεροµηνία έναρξης των αγώνων του κυπέλλου θα οριστεί 

από την Επιτροπή Πρωταθληµάτων και Κυπέλλου της Ένωσης και 

αφού ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συµµετοχής των οµάδων των β΄ 

και γ΄ κατηγοριών. Το  πρόγραµµα αγώνων ορίζεται µε δηµόσια 

κλήρωση, που θα γίνεται σε ηµεροµηνίες και χώρους που έγκαιρα 

θα ανακοινώνονται  

 
ΑΡΘΡΟ  4ο:      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ 

 
       Ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του σχετικού άρθρου του 

Κ.Α.Π.  Ειδικότερα: 

α)         Η κοινοποίηση του προγράµµατος των αγώνων γίνεται 

πριν από ένα πενθήµερο, εκτός από τις περιπτώσεις που 

συντρέχει λόγος επίσπευσης των αγώνων, οπότε µπορεί να γίνει 

πριν από ένα τριήµερο. 
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β)         Επί διακοπής αγώνα έχει εφαρµογή το άρθρο του ΚΑΠ. 

γ) Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε λόγω κακών καιρικών 

συνθηκών διεξάγεται ή συνεχίζεται µέσα σε 15 ηµέρες από την 

αναβολή ή διακοπή του, εκτός αν υπάρχει εξαιρετική ανάγκη 

µετάθεσής του (π.χ. έχει προτεραιότητα η τέλεση αγώνα 

πρωταθλήµατος µιας των διαγωνιζόµενων οµάδων κλπ.). 

δ)         Αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος διεξάγεται µέσα σε 

15 ηµέρες από την τελεσίδικη απόφαση επανάληψής του, στο ίδιο 

γήπεδο που αρχικά είχε οριστεί, εκτός αν στο γηπεδούχο σωµατείο 

επιβλήθηκε στο µεταξύ ποινή στέρησης του δικαιώµατος να 

αγωνίζεται στην έδρα του, οπότε ο αγώνας ορίζεται σε ουδέτερο 

γήπεδο. 

 

   ΑΡΘΡΟ  5ο:      ΓΗΠΕΔΑ 
 

         Όλες οι οµάδες είναι υποχρεωµένες να θέτουν στη 

διάθεση της Ένωσης το γήπεδό τους για όλους τους αγώνες της 

διοργάνωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  6ο:      ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
 
           Iσχύουν  αναλογικά  οι σχετικές διατάξεις των του Κ.Α.Π.  

Ειδικότερα:   

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

µαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή: 

α)  Τα δελτία ατοµικών στοιχείων και µεταβολών  των 

ποδοσφαιριστών τους και  

β) Κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα 

αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το 
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σωµατείο που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία 

θα αναγράφεται ότι οι περιλαµβανόµενοι στον πίνακα 

ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε 

αγώνες της οµάδας τους. 

2. Απαγορεύεται η συµµετοχή σε οµάδα ανδρών ποδοσφαιριστή 

που δεν έχει  

συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. 

3. Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η 
συµµετοχή σε αγώνα  

φυσικού προσώπου που έχει τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε 
άλλη ιδιότητα (εφόρου, προπονητή, φυσιοθεραπευτή κλπ), 
τυχόν δε συµµετοχή είναι αντικανονική  σε περίπτωση 
ένστασης. 
 
ΑΡΘΡΟ  7ο:      ΚΥΡΩΣΕΙΣ  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΑΠΟΔΟΧΗΣ  
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
          Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση που προβλέπεται 

από τον Κ.Α.Π., η υπαίτια οµάδα χάνει τον αγώνα που 

κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης, αποκλείεται από τους 

παραπέρα αγώνες κυπέλλου και της αφαιρούνται από τον πίνακα 

βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει τόσοι 

βαθµοί, όσοι ορίζονται για την παράβαση που διέπραξε. 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο:      ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΟΜΑΔΑΣ  -  ΔΙΑΚΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ 
 
            Για την οµάδα που παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται 

υπαίτια διακοπής αγώνα εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις που 

προβλέπονται : 
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            Ειδικότερα, εκτός από τις άλλες συνέπειες: 

α)         οµάδα που αποχωρεί από αγώνα κυπέλλου πριν τη 
λήξη του κανονικού χρόνου (συµπεριλαµβανοµένης και της 

τυχόν παράτασης καθώς και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτι) 

τιµωρείται µε αφαίρεση δέκα (10) βαθµών από τον πίνακα 
βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο µετέχει και (5) 
πέντε βαθµοί από το επόµενο πρωτ/µα και χρηµατικό 
πρόστιµο. 
β)         οµάδα που γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα κυπέλλου 

σύµφωνα µε το φύλλο αγώνα, τιµωρείται µε αφαίρεση τριών (3) 
βαθµών από τον πίνακα βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο 

οποίο µετέχει και δύο (2) βαθµών από το επόµενο πρωτ/µα 

 γ)         οµάδα που δεν εµφανίζεται να αγωνιστεί, χάνει τον αγώνα 

και της αφαιρούνται δύο (-2) βαθµοί από τον πίνακα βαθµολογίας 

του πρωταθλήµατος στο οποίο θα µετέχει την περίοδο 2016-17.  
 
ΑΡΘΡΟ  9ο:    ΑΔΥΝΑΜΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΣΕ  
ΑΓΩΝΑ 
 
                        Επισηµαίνονται οι κυρώσεις που προβλέπονται 

από τα άρθρα του Κ.Α.Π. σε περίπτωση που η αίτηση για αναβολή 

του αγώνα δεν υποβληθεί έγκαιρα και αιτιολογηµένα.  

Οπωσδήποτε, οι λόγοι που θα επικαλείται ένα σωµατείο για να 

ζητήσει αναβολή αγώνα του ή να δικαιολογήσει µη κάθοδό του σ'  

αυτόν, πρέπει να συνιστούν ανώτατη βία (διακοπή συγκοινωνιών 

κλπ.). 

            Επίκληση συµµετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις (χοροί 

κλπ) δεν συνιστούν, βέβαια, ανώτατη βία, σε κάθε περίπτωση το 

βάσιµο των λόγων κρίνει αποκλειστικά και µόνο η αρµόδια 
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επιτροπή κυπέλλου, τα δε σωµατεία οφείλουν να συµµορφώνονται 

στην οποιαδήποτε απόφασή της. 

 
ΑΡΘΡΟ  10ο:    ΧΡΩΜΑΤΑ  ΣΤΟΛΩΝ 
 
1.-        Οι οµάδες έχουν υποχρέωση να µετέχουν στους αγώνες µε 

τα χρώµατα της στολής που δήλωσαν (στην αρχική δήλωση 

συµµετοχής).  Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόµενες οµάδες 

έχουν στολές µε τα ίδια χρώµατα ή παρεµφερή, η γηπεδούχος έχει 

υποχρέωση να αλλάξει στολή. 

 

2.-        Σε περίπτωση µαταίωσης αγώνα, ύστερα από 
απόφαση του διαιτητή, λόγω άρνησης της υποχρέωσης για 
αλλαγή στολής της οµάδας, η υπαίτια για την µαταίωση 
οµάδα υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου. 
 
ΑΡΘΡΟ  11ο: ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ 
 
  Τα γηπεδούχα σωµατεία πρέπει να λαµβάνουν όλα τα 

κατάλληλα µέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που 

δυσφηµούν το άθληµα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι 

υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, 

των µελών και των οπαδών του. Κάθε σωµατείο υποχρεούται 

όπως µε τη δήλωση συµµετοχής του ορίζει ένα ή περισσότερα 

άτοµα-µέλη του διοικητικού του συµβουλίου, ως υπεύθυνα για την 

τήρηση της τάξης, τη λήψη µέτρων στη διάρκεια όλων των αγώνων 

του και τη συνεργασία, προς τούτο, µε τους διαιτητές και τον 

παρατηρητή αγώνα 
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ΑΡΘΡΟ  12ο:    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  -  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
α)         Όλα τα έξοδα µετακίνησης βαρύνουν το σωµατείο που 

µετακινείται, χωρίς αυτό να δικαιούται να τα εισπράξει από την 

εκκαθάριση του αγώνα. 

β)         Τα έξοδα διαιτησίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου το 
γηπεδούχο σωµατείο, εκτός από τους αγώνες της ηµιτελικής 
φάσης και του τελικού. 

γ)         Από τις ακαθάριστες εισπράξεις κάθε αγώνα, αφού 

αφαιρεθούν οι σχετικές κρατήσεις  και τα έξοδα, το υπόλοιπο που 

αποµένει περιέρχεται εξ ολοκλήρου στο γηπεδούχο σωµατείο. 

(εκτός από τους αγώνες της ηµιτελικής φάσης και του 
τελικού). 
 

δ) Οι γιατροί των αγώνων θα πληρώνονται από τα 
διαγωνιζόµενα σωµατεία κατά το ½ έκαστο, και η 
αποζηµίωση των γιατρών καταβάλλεται προ της έναρξης του 
αγώνα. 
 ε) Η οικονοµική οργάνωση, διαχείριση και επιστασία του 

ΤΕΛΙΚΟΥ γίνεται από την Ε.Π.Σ.Λ. και τα διαγωνιζόµενα σωµατεία 

δικαιούνται από τις καθαρές εισπράξεις από 30%. 
 
ΑΡΘΡΟ  13ο:    ΕΠΑΘΛΑ  ΤΕΛΙΚΟΥ  ΑΓΩΝΑ 
 
α)         Στη νικήτρια οµάδα του τελικού απονέµεται κύπελλο και 18 

µετάλλια αµέσως µετά τη λήξη του αγώνα.  Επίσης, στην οµάδα 

που κατατάσσεται δεύτερη απονέµεται κύπελλο και 18 µετάλλια, 

καθώς και από ένα µετάλλιο στο διαιτητή, στους βοηθούς του 

διαιτητή και στους προπονητές των δύο οµάδων. 
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β)         ΄Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν µέρος στον τελικό 

αγώνα καθώς και οι αναπληρωµατικοί, οφείλουν να προσέλθουν 

και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα µετάλλια. Οι ποδοσφαιριστές 

που δεν θα πειθαρχήσουν σ'  αυτή την υποχρέωση τιµωρούνται 
µε ποινή αποκλεισµού δύο (2) αγωνιστικών ηµερών και 
χρηµατική ποινή 200 ευρώ και εφόσον - κατά την κρίση της 

διοργανώτριας ΄Ένωσης - αποδειχθεί υπαιτιότητα του 
σωµατείου, τιµωρείται µε απώλεια του πρώτου επίσηµου 
αγώνα του πρωτ/τος στο οποίο δικαιούται να µετέχει της 
επόµενης περιόδου και επιβολή χρηµατικής ποινής έως 
πεντακόσια 500 ευρώ.  
 
ΑΡΘΡΟ  14ο:    ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
α)         Η διεξαγωγή των αγώνων κυπέλλου γίνεται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Κανονισµού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) 

β)         Η προκήρυξη αυτή είναι πρόταση για την κατάρτιση 

σύµβασης µεταξύ της Ε.Π.Σ. Λάρισας, διοργανώτριας της πρώτης 

φάσης των αγώνων κυπέλλου Ελλάδας ερασιτεχνών,  και των 

σωµατείων που έχουν δηλώσει συµµετοχή σ'  αυτή.  Με την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω 

σύµβαση.  

γ)         Η Ε.Π.Σ.Λ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα µερικής ή ολικής 

τροποποίησης της προκήρυξης και µετά την έναρξη των αγώνων, 

εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο  

(π.χ. εναρµόνιση µε ενδεχόµενες τροποποιήσεις του Κ.Α.Π. κλπ ). 

δ) Τα σωµατεία που δηλώνουν συµµετοχή στο παρόν πρωτ/µα 

υποχρεούνται να παρέχουν κάθε είδους διαφηµιστική παροχή που 

θα τους ζητηθεί από την Ένωση (π.χ. διαφηµιστικές πινακίδες, 

σηµαίες, κ.λ.π.) 
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ε) Τα σωµατεία που δηλώνουν συµµετοχή στο θεσµό του 

Κυπέλλου (υποχρεωτικά ή προαιρετικά), θα πρέπει να τηρούν 

απαρέγκλιτα, τα όσα ισχύουν και επιβάλλονται από τον Κ.Α.Π., τον 

Κανονισµό Προπονητών Ποδοσφαίρου και την Προκήρυξη των 

Πρωταθληµάτων 2016 – 2017 της Ένωσης, στο θέµα της 

παρουσίας των προπονητών τους στους πάγκους των οµάδων 

τους.  

 
ΑΡΘΡΟ  15ο:    ΤΕΛΙΚΗ   ΔΙΑΤΑΞΗ   

 
            Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη, 

τον κανονισµό αγώνων ποδοσφαίρου και την αθλητική νοµοθεσία, 

θα ρυθµίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της 

Ε.Π.Σ.Λ. 

                                                Λάρισα   16/8/2016 

                               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                              ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ 
 


