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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη της:
α) Το καταστατικό της Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής
β) Τις αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 438/13-08-2022 και 439/01-09-2022 (τροποποιήσεις άρθρων)
γ) Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα
δ) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. Ερασιτεxχνικών Πρωταθλημάτων και του Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο., όπως ισχύουν σήμερα
ε) Τους Κανόνες του Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της FIFA
στ) Το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Τη διοργάνωση των αγώνων του Πρωταθλήματος μεταξύ των σωματείων Β’ Κατηγορίας της περιόδου 2022-2023 που έχουν το
δικαίωμα συμμετοχής.

1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόταση για κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής και των ομάδων που
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα αυτό (άρθρο 7 του ΚΑΠ).
Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση. Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται για
κανένα λόγο δεκτή και έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις του άρθρου 7 της παρ.3 του ΚΑΠ.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ο. ΚΑΙ Ε.Π.Σ.Δ.Α.
Όλα τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της ΕΠΟ και της Ε.Π.Σ.Δ.Α. και τους εκδιδόμενους κανονισμούς και
αποφάσεις.

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 438/13-08-20212, η ημερομηνία έναρξης των αγώνων του
πρωταθλήματος για την Β’ Κατηγορία ορίζεται το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ στις 24-25/09/2022.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το σωματείο που έχει δικαίωμα και επιθυμεί να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα αυτό θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΝΩΣΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ συμπληρωμένη την ειδική έντυπη δήλωση συμμετοχής της
Κατηγορίας (άρθρο 7 του ΚΑΠ) μαζί με:

- αντίγραφο πρακτικού Γεν. Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών
- σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
- παραχωρητήριο & αδειοδότηση γηπέδου
- Συνυποσχετικό Διαιτησίας περί αποδοχής του Καταστατικού, Κανονισμών FIFA, UEFA και Ε.Π.Ο.

Τα σωματεία που συμμετέχουν στην Γ’ ΕΘΝΙΚΗ και Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ.Δ.Α. έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσουν,
ΟΜΑΔΕΣ Β’, οι οποίες θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της κατώτερης κατηγορίας (Β’ Κατηγορια) της
Ε.Π.Σ.Δ.Α. από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.
Δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο θεσμό του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων καθώς επίσης δεν έχουν το δικαίωμα
ανόδου στην ανώτερη κατηγορία της Ε.Π.Σ.Δ.Α.

Ταυτόχρονα με την δήλωση συμμετοχής τα σωματεία θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις πάσης φύσεως οικονομικές
εκκρεμότητες με την Ε.Π.Σ.Δ.Α., αλλιώς οι δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Δ.Α.
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5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει δικαίωμα συμμετοχής, το ύψος του οποίου ορίζεται για κάθε κατηγορία.
Για την Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ είναι 50€ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.438 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Δ.Α.

6. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Είναι προαιρετική η συμμετοχή στα Πρωταθλήματα Υποδομών της Ένωσης, εφόσον το σωματείο διαθέτει.

7. ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΕΔΡΑ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Α) Απαραίτητη προυπόθεση συμμετοχής των ποδοσφαιριστών στους αγώνες είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή
τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει: φανέλα – σορτς – κάλτσες – ποδοσφαιρικά υποδήματα και επικαλαμίδες (άρθρο 14
παρ.1 του ΚΑΠ)
Β) Το σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή, υποχρεούνται να ενημερώσει στην Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής όλα τα χρώματα με τα
οποία θα αγωνίζονται (άρθρο 14 παρ. 1 του ΚΑΠ) καθώς και το γήπεδο που θα χρησιμοποιηθεί για τους αγώνες του (άρθρο 8 του
ΚΑΠ). Οι τερματοφύλακες έχουν διαφορετικό χρώμα στολής από τους άλλους συμπαίκτες τους. Οι αρχηγοί των ομάδων
έχουν ειδικό περιβραχιόνιο στο αριστερό τους χέρι.
Γ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα χρώματα της στολής των ομάδων που διαγωνίζονται είναι τα ίδια ή παραπλήσια, το
φιλοξενούμενο σωματείο υποχρεούται στην αλλαγή στολής.
Αν δεν έχει, ο διαιτητής το αναγράφει στο Φ.Α., η γηπεδούχος ομάδα αλλάζει χρώμα στολής και η φιλοξενούμενη θα τιμωρείται με
χρηματικό πρόστιμο, με απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της οικείας διοργανώτριας.
Δ) Η αρίθμηση στις φανέλες των ποδοσφαιριστών, στους αγώνες του πρωταθλήματος αυτού, από το νούμερο 1 έως το νούμερο 20.
Η αρίθμηση στα σορτς, είναι προαιρετική. Εφόσον όμως υπάρχει, θα είναι όμοια με αυτή της φανέλας. Δεν επιτρέπεται η
συμμετοχή ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστών χωρίς τον αριθμό της φανέλας.
Ε) Το Δ.Σ. της Ένωσης είναι αρμόδιο για την έγκριση των διαφημίσεων που επιθυμούν να φέρουν οι ποδοσφαιριστές στις στολες
του (άρθρο 14 παρ. 4 του ΚΑΠ). Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η διαφήμιση προιόντων καπνού και αλκοόλ όπως και μηνύματα
ή και συνθήματα πολιτικής, θρησκευτικής ή φυλετικής φύσεως. (αρθρο 14 παρ. 4ε του ΚΑΠ)

8. ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Α) Τα γήπεδα των αγώνων ποδοσφαίρου πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από την Ε.Π.Ο. ή την Ε.Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειοδότησης ομάδων της ΕΠΟ, να πληρούν τους όρους ασφαλείας καθώς και τους όρους που
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 8 και 9 του ΚΑΠ και τις διατάξεις των Κανόνων του Παιχνιδιού.
Β) Για την ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2023, όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας, θα πρέπει να
εξασφαλίσουν να αγωνίζονται σε γήπεδα με χλοοτάπητα ή συνθετικό τάπητα, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή η δήλωση
συμμετοχής τους.
Γ) Τα σωματεία που θα έχουν κάθε φορά την ιδιότητα του γηπεδούχου, σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα, θα έχουν και όλες
τις υποχρεώσεις, του γηπεδούχου σωματείου, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών. Τα γηπεδούχα σωματεία
θα πρέπει να υποχρεωτικά να μεριμνούν για την φιλοξενία της φιλοξενούμενης ομάδας, την παραχώρηση ευπρεπών αποδυτηρίων,
τα οποία θα βρίσκονται εντός του περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου ( γηπεδούχων- φιλοξενούμενων)

9. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στους κανόνες του παιχνιδιού (άρθρο 9 παρ.1γ του
ΚΑΠ).
Για να χαρακτηριστεί ένα γήπεδο κατάλληλο, εκτός των άλλων, θα πρέπει να έχει και τα εξής:

 Περίφραξη γηπέδου, με κλειδαριές στις πόρτες. Τα κλειδιά θα παραδίδονται στο διαιτητή του αγώνα ή στον παρατηρητή
του αγώνα, ανάλογα.

 Στα αποδυτήρια των ομάδων και των διαιτητών θα πρέπει να υπάρχει φως, νερό, τουαλέτα, νιπτήρας, ντουζιέρα. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, να υπάρχει μια λάμπα υγραερίου.

 Για τις πρώτες βοήθειες υπεύθυνα είναι τα σωματεία (φαρμακευτικό υλικό και φορείο).
 Υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχουν τρεις (3) πάγκοι (γηπεδούχου, φιλοξενούμενης και παρατηρητή αγώνα)

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Για τη δυνατότητα να γίνει ή να συνεχιστεί ένας αγώνας από πλευράς καταλληλότητας του γηπέδου ο μόνος αρμόδιος να κρίνει
είναι ο διαιτητής, οι δε διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε κάθε απόφασή του και δεν δικαιούνται να
υποβάλλουν καμία ένσταση σχετικά με την καταλληλότητα του γηπέδου (άρθρο 10 του Κ.Α.Π.).

10. ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Τα σωματεία έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα γήπεδα που θα δηλώσουν ως έδρες τους, τα οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, για να λάβουν την άδεια διεξαγωγής αγώνα από την αρμόδια αρχή.



Η διοργανώτρια αρχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, είναι υπεύθυνη για την έκδοση της
σχετικής άδειας για την τέλεση των αγώνων.
Τα σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους), θα πρέπει να φροντίζουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα γήπεδα τα
οποία χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.

11. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΣΔΑ
Με την παραχώρηση του γηπέδου στο σωματείο, αυτομάτως εννοείται και παραχώρηση αυτού στη διοργανώτρια αρχή, βάσει του
άρθρου 8 παρ. 5 του ΚΑΠ και να έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας από την αρμόδιας Περιφέρεια, βάσει της ΚΥΑ 46596/2004.

12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (άρθο 22 του ΚΑΠ)
Α) Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτιστεί μετά από δημόσια κλήρωση των ομάδων και βάσει των δηλώσεων συμμετοχής
(άρθρο 22 του ΚΑΠ)
Β) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων, οι γηπεδούχες ομάδες, η ημέρα και η ώρα έναρξης των αγώνων θα ορισθούν με το πρόγραμμα
των αγώνων στη επίσημη σελίδα της Ένωσης www.epsda.gr.
Γ) Οι αλλαγές του προγράμματος θα γίνονται μόνο λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 22 παρ.7α του ΚΑΠ)
Τα αιτήματα των σωματείων θα ικανοποιηθούν μόνο πριν από 10 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα με το
αιτιολογικό και εγγράφως προς την Ένωση, πριν ξαφνικών γεγονότων και αν το επιτρέπει το πρόγραμμα.

13. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Α) Oι αγώνες θα είναι διπλοί (άρθρο 37 παρ. 2 του ΚΑΠ)
Β) Η διάρκεια των αγώνων θα είναι ενενήντα (90) λεπτά της ώρας, σε δύο ημίχρονα, από σαράντα πέντε (45) λεπτά το καθένα
(άρθρο 11 του ΚΑΠ).

14. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Οι ομάδες σ’ όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή πριν την έναρξη του
αγώνα, διαφορετικά απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς:
Α) τα δελτία Αθλητικής Ιδιότητας ποδοσφαιριστών
Β) την κάρτα υγείας αθλητή, πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του
αγώνα – (συνημμένο ειδικό έντυπο )
Γ) το Υγειονομικό πρωτόκολλο, για την περίοδο 2022 – 2023 οι ομάδες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα θα ενημερωθούν από
την διοργανώτρια Αρχή αναφορικά με τα μέτρα που θα ισχύσουν από την Πολιτεία στα πλαίσια της προστασίας της Δημόσιας
υγείας

15. ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Α) Το ανώτερο όριο ηλικίας θα είναι έως και 38 ετών (1/1/1984-31/12/1984). Οι ποδοσφαιριστές που είναι γεννημέννοι πριν από
την 1/1/1984 θα μπορούν να αναγράφονται στο Φ.Α. και να αγωνίζονται μόνο στην ομάδα που είχαν το δελτίο τους για την
αγωνιστική περίοδο 2021-2022.
Επιτρέπεται η μεταγραφή ενός (1) ποδοσφαιριστή ο οποίος ειναι γεννημένος πριν από την 1/1/1984 σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα
από αυτήν που ειχε το δελτίο του την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.
Β) Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ενός (1) ποδοσφαιριστή ηλικίας 21 ετών και κάτω (γεννηθείς από 1/1/2002 έως
31/12/2002) ενώ πρέπει να υπάρχει ένας (1) ίδιας ηλικίας για αλλαγή. Σε περίπτωση τραυματισμού αν δεν υπάρχει άλλος
ποδοσφαιριστής γεννημένος από 1/1/2002 και άνω η ομάδα θα αγωνίζεται μ’ έναν παίκτη λιγότερο.
Γ) Στους αγώνες των τοπικών και πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και στα πρωταθλήματα γυναικών είναι
υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν
δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι
τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και
λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες,
άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική (άρθρο 19 παρ. 10 του ΚΑΠ).
Δ) Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές
ομάδες και ως συμπλήρωση της ηλικίας των 12 ετών των ποδοσφαιριστών για να αγωνιστούν σε γυναικείες ομάδες νοείται η
ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 ή 12 ετών αντίστοιχα (από την ημέρα των γενεθλίων των 14 ή 12 ετών αντίστοιχα και μετά).
(άρθρο 19 παρ . 9γ του ΚΑΠ)

16. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΜΙΚΤΩΝ
Ποδοσφαιριστές που έχουν επιλεγεί και κληθεί για τις Μικτές ή σε εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα, είναι υποχρεωμένες οι
ομάδες να τους στέλνουν για τις ανάγκες της Ένωσης στα Πανελλήνια πρωταθλήματα Μικτών ομάδων, διαφορετικά θα γίνει
εφαρμογή του άρθρου 31 του ΚΑΠ για τους εν λόγω ποδοσφαιριστές.



17. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Α) Επιτρέπεται η δήλωση έως είκοσι (20) ποδοσφαιριστών στο Φύλλο Αγώνα με εννέα (9) αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές
στον πάγκο.
Β) Επιτρέπονται οι έως πέντε (5) αλλαγές ποδοσφαιριστών κατά την διάρκεια του αγώνα σε τρεις (3) φυσικές διακοπές (άρθρο 16
του ΚΑΠ). Οι αλλαγές των ποδοσφαιριστών που γίνονται στη διάρκεια του ημιχρόνου δεν προσμετρούνται ως διακοπή.
Επανασυμμετοχή στον αγώνα οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή που αντικαταστάθηκε, απαγορεύεται. (άρθρο 16 παρ.3α του ΚΑΠ).

18. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Οι ομάδες σ’ όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή πριν την έναρξη του
αγώνα, διαφορετικά απαγορεύεται η συμμετοχή προπονητών χωρίς:
Α) το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητού-Βοηθού Προπονητή-Προπονητή Φυσ. Κατάστασης-Προπονητή Τερματοφυλάκων
περιόδου 2022-2023 από την Ε.Π.Σ.Δ.Α.

 Τα σωματεία της Β’ κατηγορίας θα πρέπει να έχουν προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA B ή κάτοχο διπλώματος
UEFA C τουλάχιστον από την ΕΠΟ που συμμετείχε την προηγούμενη περίοδο σε σχολή για την απόκτηση του
διπλώματος UEFA B ή UEFA C. Δεν μπορεί να κάθεται στον πάγκο ως προπονητής κάποιος εάν δεν έχει δίπλωμα UEFA
B ή UEFA C τουλάχιστον από την Ε.Π.Ο. ή την πιστοποίηση αυτής.

 Ο βοηθός προπονητή ή προπονητής Φυσ. Κατάστασης ή προπονητής Τερματοφυλάκων θα πρέπει να είναι κάτοχος
διπλώματος UEFA C τουλάχιστον από την ΕΠΟ ή που συμμετείχε την προηγούμενη περίοδο σε σχολή για την
απόκτηση του διπλώματος UEFA C. Δεν μπορεί να κάθεται στον πάγκο ως βοηθός προπονητή ή προπονητής Φυσ.
Κατάστασης ή προπονητής Τερματοφυλάκων κάποιος εάν δεν έχει δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον από την Ε.Π.Ο. ή την
πιστοποίηση αυτής.

 Για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των αναπληρωματικών, ο προπονητής ή ο βοηθός προπονητή,
προπονητής Φυσ. Κατάστασης ή προπονητής Τερματοφυλάκων σωματείων Β’ κατηγορίας, θα πρέπει να κατέχουν
δίπλωμα προπονητών Ε.Π.Ο. τριετούς (3) διαρκείας και σε ισχύ και το ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ -
ΒΟΗΘΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΦΥΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ από
την Ε.Π.Σ.Δ.Α.

19. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ
ΑΓΩΝΕΣ

Βάσει του Αρθρου 19 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών ομάδων
Α) Διπλωματούχοι προπονητές ΕΠΟ – UEFA δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες, εάν
προηγουμένως δεν έχουν λάβει σχετική βεβαίωση. Τυχόν συμμετοχή τους αποτελεί αντικανονική συμμετοχή και εφαρμόζεται η
διάταξη του άρθρου 23 παρ.11 του παρόντος κανονισμού.
Β) Διπλωματούχοι προπονητές ΕΠΟ – UEFA, οι οποίοι πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ή κατά τη διάρκεια αυτής,
υπέγραψαν σύμβαση με σωματείο και έλαβαν Δελτίο Πιστοποίησης Εισόδου στον αγωνιστικό χώρο από την οικεία ΕΠΣ ή την
ΕΠΟ δεν έχουν το δικαίωμα, για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο, να μετέχουν στους αγώνες ως ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να
ανακληθεί το δίπλωμα, η ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης του προπονητή, που αυτός έλαβε κατά τις προυποθέσεις της, ως
άνω περίπτωσης, μετά από αίτηση του ή αίτηση της ομάδας με την οποία έχει συμβληθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο, για να
μετάσχει σε αγώνες της ομάδας ως ποδοσφαιριστής.
Ποδοσφαιριστής – προπονητής με βάση τον Κανονισμό Προπονητών όπως τροποποιήθηκε ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι
προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου που αγωνίζεται (άρθρο 6 και 13 Κανονισμού Προπονητών)

20. ΜΠΑΛΕΣ
Η Γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη να προσκομίσει στο διαιτητή μπάλες σε ικανό αριθμό για την διεξαγωγή του αγώνα. Οι
προσκομιζόμενες μπάλες είναι υποχρεωτικές για τις διαγωνιζόμενες ομάδες και τον διαιτητή με την προϋπόθεση οτι πληρούν τις
βασικές προδιαγραφές των κανόνων του παιχνιδιού.

21. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
Σχετικά με την αδυναμία σωματείου να πάρει μέρος σε αγώνα πρωταθλήματος, ρυθμίζονται από το άρθρο 17 του ΚΑΠ
Ομάδα που δεν δηλώνει εγκαίρως την αδυναμία συμμετοχής της στον αγώνα, σε τρόπο ώστε να μη μετακινηθούν άσκοπα η
αντίπαλη ομάδα και οι αξιωματούχοι του αγώνα, τιμωρείται, εκτός των λοιπών ποινών και με χρηματική ποινή από 500 ευρώ.
Λόγος μη έναρξης αγώνα, είναι και η παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο ομάδας με λιγότερους από εννέα (9) ποδοσφαιριστές
κατά τη στιγμή του εναρκτήριου λακτίσματος.

22. ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΩΝΑ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Α) Για οποιαδήποτε περίπτωση παράβασης ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 21 του ΚΑΠ.
Β) Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξαιτίας καιρικών συνθηκών, διεξάγεται κατόπιν αποφάσεως της διοργανώτριας Αρχής
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την αναβολή ή διακοπή τους στο ίδιο γήπεδο και μόνο εφόσον στο διάστημα των δεκαπέντε



(15) ημερών δεν έχει επιβληθεί κύρωση τιμωρίας γηπέδου (άρθρο 21 παρ. 1α του ΚΑΠ).
Γ) Ομάδα η οποία είναι υπαίτια μη διεξαγωγής ενός αγώνα, βάσει των σχετικών άρθρων του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων καθώς
και των άρθρων 21 της παρούσας προκήρυξης, αναιτιολόγητα και κατά την κρίση της διοργανώτριας, συνεπάγεται, πέρα από τις
κυρώσεις του άρθρου 21 του ΚΑΠ και πρόστιμο για τον πρώτο αγώνα 100 ευρώ, για τον δεύτερο αγώνα 200 ευρώ και για τον
τρίτο αγώνα 300 ευρώ με απόφαση της διοργανώτριας αρχής.
Δ) Στα τμήματα υποδομών ανεξαρτήτου ηλικίας ομάδα η οποία είναι υπαίτια μη διεξαγωγής ενός αγώνα θα υπάρχει πρόστιμο
για τον πρώτο αγώνα 50 ευρώ, για τον δεύτερο αγώνα 100 ευρώ και για τον τρίτο αγώνα 150 ευρώ με απόφαση της διοργανώτριας
αρχής, ενώ από τον τέταρτο αγώνα και για κάθε επόμενη αγωνιστικη που θα ειναι υπαίτια μη διεξαγωγής ενός αγώνα θα
επιβάλλεται το πρόστιμο των 200 ευρώ.
Ο διαιτητής υποχρεούται να αναφέρει την αιτία που οδήγησε στη μη τέλεση ή την διακοπή του αγώνα στο Φ.Α. ενώ για το κύρος
αυτού και τις επιβαλλόμενες ποινές αποφαίνεται το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο.

23. ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας ή τμήματος υποδομής, μέλους της Ε.Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ σε τουρνουά ή αγώνες
όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη
προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ένωσης. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής ομάδας του σωματείου θα
επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ από την ομάδα του σωματείου που
μετέχει στο πρωτάθλημα και ετήσιος αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 37, παράγραφος 6 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.

24. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Απαγορεύεται η μετάδοση διαφημίσεων ή ανακοινώσεων αποτελεσμάτων των διεξαγόμενων αγώνων κατά την διάρκεια του
αγώνα από τα μεγάφωνα του γηπέδου.
Άδεια τηλεοπτικών συνεργείων δίδεται σε όποιο σωματείο ενδιαφέρεται γραπτώς επτά (7) ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα
από την Ε.Π.Σ.Δ.Α.
Σε παράβαση της παραπάνω διάταξης, γίνεται εφαρμογή του άρθρου 29 του ΚΑΠ.

25. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Α) Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει πριν από την έναρξη τον αγώνα το σύνολο της δαπάνης της διαιτησίας, ο διαιτητής
δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας με τέρματα 0-3 και η γηπεδούχος ομάδα
τιμωρείται με xρηματική ποινή πεντακόσια (500) ευρώ (άρθρο 12 παρ. 9ζ του ΚΑΠ). Μέχρι την εξόφληση της ως άνω δαπάνης,
διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στη διοργανώτρια, δεν ορίζονται οι αγώνες της ομάδας αυτής, κατακυρώνονται δε υπέρ της
αντιπάλου ομάδας.
Β) Οι αγώνες που δεν τελέστηκαν, χάνονται υπέρ των αντιπάλων σωματείων και η υπαίτια ομάδα υπόκειται και στη διάταξη του
άρθρου 21 και 22 της παρούσης προκήρυξης.
Γ) Η καταβολή της χρηματικής ποινής, που επιβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του ΚΑΠ, γίνεται μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης, διαφορετικά κάθε αγώνας της ομάδας 150 ευρώ (Αρθ. 33 Παρ.4στ του ΠΚ).

26. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ΚΑΠ
Α) Οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές όλων των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού θα ορίζονται από την Ε.Δ./Ε.Π.Σ.Δ.Α. και
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Α.Π.. Ο ορισμός των διαιτητών και βοηθών διαιτητών σε επίσημους αγώνες εάν
γίνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και όχι από το αρμόδιο όργανο, καθιστά τους αγώνες άκυρους.
Β) Στον αγωνιστικό χώρο ο διαιτητής επιτρέπει, βάσει των καταστάσεων που του παραδίδουν οι διαγωνιζόμενες ομάδες, να
εισέρχονται και να παραμένουν, εφ’ όσον του επιδείξουν την ταυτότητά τους (αστυνομική ή επαγγελματική) ή πιστοποιητικό μόνο
τα εξής πρόσωπα:

- Ο γιατρός του αγώνα κι ένας (1) γιατρός κάθε ομάδας
- Ένας (1) εκπρόσωπος της κάθε ομάδας με τη ταυτότητα από την Ε.Π.Σ.Δ.Α.
- Ο φυσικοθεραπευτής της κάθε ομάδας
- Ο προπονητής κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του
- Ο προπονητής φυσικής κατάστασης της ομάδας
- Ο προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας
- Ο διερμηνέας της ομάδας
- Δύο τραυματιοφορείς

Γ) Η διοργανώτρια δεν έχει υποχρέωση να ανακοινώσει στις διαγωνιζόμενες ομάδες τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές που
κάθε φορά ορίζονται από το αρμόδιο όργανο για να διευθύνουν τους αγώνες.
Δ) Εφόσον υπάρχει αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο, μερική ή ολική ή εφόσον ο αριθμός των εν ενεργεία διαιτητών δεν
επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων του προγράμματος της Ένωσης, το Δ.Σ. αυτής μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια,



να ζητήσει η Ε.Δ./ Ε.Π.Σ.Δ.Α. τον ορισμό των διαιτητών από άλλη Ένωση για την κάλυψη όλων ή ορισμένων αγώνων και σε
περίπτωση άρνησης τον ορισμό των διαιτητών υποχρεωτικά διενεργεί η ΚΕΔ/ΕΠΟ. (Αρθρο 12 παρ. 9ε του ΚΑΠ).
Ε) Σε εφαρμογή του κανονισμού Διαιτησίας, η Ένωση θα παρακρατεί από το εξοδολόγιο διαιτησίας, ποσό για την κάλυψη των
αναγκών των παρατηρητών Διαιτησίας και λειτουργικά έξοδα της Ε.Δ./Ε.Π.Σ.Δ.Α.

27. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Για κάθε αγώνα πρωταθλήματος συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας το σχετικό Φύλλο Αγώνα (Φ.Α) σε τρία (3) αντίγραφα,
το οποίο είναι έντυπο της διοργανώτριας του αγώνα και αναγράφονται υποχρεωτικά όσα προβλέπονται, αναφέρονται και
γράφονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Α.Π. και υπογραφέται υποχρεωτικά από τους αρχηγούς των ομάδων ή
τυχόν αντικαταστάσεις αυτών, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τηρήσουν επιφυλάξεις κατά την υπογραφή του Φ.Α., όσον αφορά
στις παρατηρήσεις του διαιτητή.
Αντίγραφο του Φ.Α. παραδίδεται υποχρεωτικά από τον διαιτητή στους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων.

28. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Α) Με την κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων όλων των τοπικών πρωταθλημάτων, η Επιτροπή Πρωταθλήματος, θα
ορίζει και παρατηρητές αγώνων. Σε περίπτωση αδυναμίας, θα ειδοποιεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρατηρητών
Σε περίπτωση μη παρουσίας του ορισμένου παρατηρητή αγώνα, ο διαιτητής εφαρμόζει το άρθρο 13 παρ. 4 του ΚΑΠ.
Β) Ο παρατηρητής αγώνα μαζί με τον διαιτητή είναι υπεύθυνοι για το κλείδωμα της πόρτας εισόδου του γηπέδου.
Ο παρατηρητής του αγώνα μεριμνά για την διασφάλιση των προυποθέσεων ομαλής διεξαγωγής του αγώνα, μέσα στον αγωνιστικό
χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη του γηπέδου με εξαίρεση τον εσωτερικό χώρο εντός των αποδυτηρίων
ομάδων και διαιτητών και τον κυρίως αγωνιστικό χώρο όπως καθορίζει το άρθρο 13 του ΚΑΠ.
Γ) Μέσα στο γήπεδο, ο παρατηρητής επιτρέπει να εισέρχονται και να παραμένουν, εφόσον του επιδείξουν την διαπίστευσή τους
(αστυνομική ή επαγγελματική), μόνο τα εξής πρόσωπα:

- Ο γιατρός του αγώνα κι ένας (1) γιατρός κάθε ομάδας
- Ένας (1) εκπρόσωπος της κάθε ομάδας με τη ταυτότητα από την Ε.Π.Σ.Δ.Α.
- Ο φυσικοθεραπευτής της κάθε ομάδας
- Ο προπονητής κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του
- Ο προπονητής φυσικής κατάστασης της ομάδας
- Ο προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας
- Ο διερμηνέας της ομάδας
- Δύο τραυματιοφορείς

Δ) Ο παρατηρητής οφείλει να συντάξει σε οποιοδήποτε περίπτωση αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, έκθεση σε ειδικό έντυπο
Ε.Π.Σ.Δ.Α. καθώς και συμπληρωματική έκθεση, αν χρειαστεί, που απευθύνεται προς αυτήν και παραδίδεται μέσα σε κλειστό
φάκελο στον διαιτητή του αγώνα, μέχρι την αποχώρησή του από το γήπεδο, ο οποίος και την αποστέλλει στην διοργανώτρια μαζί
με το ένα αντίγραφο του Φ.Α., όπως ειδικότερα αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Κ.Α.Π.
Η παράδοση της έκθεσης του παρατηρητή στον διαιτητή δεν μπορεί να βραδύνει πλέον της μιας ώρας από τη λήξη του αγώνα.

29. ΙΑΤΡΟΙ
Σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος αυτού, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα Ιατρού.
Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ
ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει
αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται. Κατ’
εξαίρεση, αν, για λόγους ανωτέρας βίας, το πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ιατρού του αγώνα δεν προσέλθει στον αγώνα ή, κατά τη
διάρκεια του αγώνα, αποχωρήσει λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης, ο αγώνας δεν αρχίζει ή διακόπτεται οριστικά, αντίστοιχα,
χωρίς ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, πλην, όμως, για τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων αποφασίζει η οικεία Πειθαρχική
Επιτροπή. (άρθρο 16 παρ.2β του ΚΑΠ)
Η Ε.Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και η Υγειονομική της Επιτροπή (και όχι το γηπεδούχο σωματείο), έχουν την αποκλειστική ευθύνη
για τον ορισμό όλων των Ιατρών στους αγώνες του πρωταθλήματος αυτού.

30. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κάθε ομάδα που διαγωνίζεται είναι υποχρεωμένη να είναι εφοδιασμένη με φαρμακευτικό υλικό για τις ανάγκες των
ποδοσφαιριστών της. Τα γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο και οφείλουν να έχουν στη διάθεση του ιατρού το απαραίτητο, για
την παροχή πρώτων βοηθειών, φαρμακευτικό υλικό, μάσκα οξυγόνου καθώς επίσης και φορείο. (άρθρου 16 του ΚΑΠ)



31. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Α) Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του ΚΑΠ , το παράβολο ορίζεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Δ.Α. σε:

Για αντικανονικότητα του γηπέδου 100ευρώ
Για αντικανονικό ορισμό διαιτητού ή βοηθών διαιτητού 100ευρώ
Για αντικανονική διακοπή αγώνα 100ευρώ
Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή 100ευρώ
Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή 100ευρώ
Για αντικανονική συμμετοχή προπονητή ή βοηθού προπονητή 100ευρώ

Β) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλλουν – περιοριστικά μόνο με τον αρχηγό τους – τις ενστάσεις τους άρθρου 23 παρ.
2α του ΚΑΠ.
Για τις υπόλοιπες ενστάσεις εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 παρ.5 του ΚΑΠ.

32. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του ΚΑΠ.
Η κατάταξη των ομάδων στο βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωση της από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα γίνεται
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΑΠ.

33. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ
Α) Οι δύο (2) πρώτες ομάδες της Β΄ Κατηγορίας της Ε.Π.Σ.Δ.Α. προβιβαζονται στην ανώτερη Κατηγορία του Πρωταθλήματος
της Ένωσης.

34. ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Στην πρώτη ομάδα του βαθμολογικού πίνακα κάθε κατηγορίας, θα απονεμηθεί κύπελλο και 30 μετάλλια (άρθρο 25 του ΚΑΠ).

35. ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ
Στην κάθε ομάδα που κανένας ποδοσφαιριστής και παράγοντας δεν είναι τιμωρημένος κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής
περιόδου, θα απονεμηθεί κύπελλο ήθους. Τιμωρημένος θεωρείται ο ποδοσφαιριστής που δέχτηκε κόκκινη κάρτα, καθώς και τις
επιβαλλόμενες ποινές του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού κώδικα.

36. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ – ΜΜΕ
Α) Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα διαδικτυακής (μέσω ίντερνετ) μετάδοσης των αγώνων του Πρωταθλήματος
ανήκουν στο σωματείο και για τη σύμβαση παραχώρησης οφείλουν να τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του ΚΑΠ.
Β) Η είσοδος των ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων στα γήπεδα, για απευθείας μετάδοση αγώνα, επιτρέπεται, μετά από σχετική
έγγραφη άδεια της διοργανώτριας, μόνο σε αγώνες για τη μετάδοση των οποίων έχει εγκριθεί η σχετική σύμβαση. Αν ένας αγώνας
μεταδοθεί χωρίς άδεια, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.
Γ) Οι αθλητικοί συντάκτες, φωτορεπόρτερ καθώς και οι κάτοχοι Ταυτοτήτων ΜΜΕ - ΦΩΤΟ που εκδίδει η Ε.Π.Σ.ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ δικαιούνται να εισέρχονται ελεύθερα σ' όλα τα γήπεδα της Ε.Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά την διεξαγωγή
ποδοσφαιρικών αγώνων όλων των κατηγοριών, Κυπέλλου κατόπιν απλής επίδειξης του επίσημου δελτίου δημοσιογραφικής
ταυτότητας που είναι σε ισχύ για την περίοδο 2022-2023.

37. ΜΕΤΡΑ 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 υπεύθυνοι για τα μέτρα τάξης για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των
ποδοσφαιριστών, μελών οπαδών και των θεατών τους.
Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό (χωρίς την
παρουσία Αστυνομίας) από όλα τα παραπάνω πρόσωπα που συνδέονται με το σωματείο, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης,
επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τον ΚΑΠ.
Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται, να υλοποιούν τους υφιστάμενους κανόνες ασφαλείας (κανονισμούς) και
να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο ασφαλείας που εκ των συνθηκών απαιτείται (άρθρο 14 παρ. 1α του Π.Κ.)
Τα σωματεία είναι εις ολόκληρο και αλληλέγγυα υπεύθυνα για τις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές και
αξιωματούχους των ομάδων (άρθρο 6 παρ. 3 β του Π.Κ. ) .

38. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Τα μέλη της ΕΠΟ, οι ΠΑΕ, τα σωματεία και τα μέλη αυτών, οι Σύνδεσμοι διαιτητών και οι Ενώσεις αυτών, οι διαιτητές, οι



ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι διαμεσολαβητές μετεγγραφών και οι εν γένει τα μετέχοντα με οποιοδήποτε τρόπο και με
οποιαδήποτε ιδιότητα φυσικά ή νόμιμα πρόσωπα, στις δραστηριότητες του αθλήματος του ποδοσφαίρου, υποχρεωτικά
συμφωνούν και αποδέχονται, ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια, για την επίλυση των αναφυομένων διαφορών, που απορρέουν
από την μεταξύ τους σχέση, τα από το καταστατικό της ΕΠΟ προβλεπόμενα διαιτητικά, διοικητικά και πειθαρχικά όργανα
(Συμβούλια, Επιτροπές) κ.λ.π., παραιτούμενα του δικαιώματος προσφυγής στα πολιτικά Δικαστήρια, για τις διαφορές που
προκύπτουν μεταξύ ΠΑΕ με ΠΑΕ, ΠΑΕ με Επαγγελματική Ένωση, ΠΑΕ με ΕΠΟ, Επαγγελματική Ένωση με ΕΠΟ, Σωματείου με
ΕΠΣ, ΕΠΣ με ΕΠΣ, ΕΠΣ με ΕΠΟ, ποδοσφαιριστή με διαμεσολαβητή, διαμεσολαβητή με ΠΑΕ.
Δηλαδή, οι πάσης φύσης αθλητικές διαφορές, επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια αθλητικά θεσμοθετημένα
ποδοσφαιρικά όργανα, που καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΠΟ, απαγορευμένης σε κάθε περίπτωση
προσφυγής στα πολιτικά η διοικητικά δικαστήρια (άρθρο 35 του ΚΑΠ) .

39. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Οποιοσδήποτε μεροληπτεί κατά ή αμαυρώνει οποιονδήποτε, με τρόπο δυσφημιστικό εξαιτίας της φυλής, του χρώματος, της
γλώσσας, της θρησκείας ή της εθνοτικής προελεύσεώς του ή διαπράξει οποιαδήποτε άλλη ρατσιστική ή περιφρονητική πράξη, θα
τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο..

40. ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ως δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων θεωρούνται οι με οποιονδήποτε τρόπο δημόσιες δυσμενείς κρίσεις σε βάρος της
διοργανώτριας των αγώνων, των θεσμοθετημένων δικαιοδοτικών οργάνων, των οργάνων διαιτησίας και γενικώς των διαιτητών,
καθώς επίσης και οποιασδήποτε ομάδας και των αξιωματούχων αυτής (άρθρο 20 του Π.Κ.)

41. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ και της προκήρυξης αυτής και
για κάθε τι που δεν προβλέπεται, θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Δυτικής Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού
της και του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΠΟ.
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