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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

        Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη της:
1.      Το καταστατικό της.
2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την 
          έναρξη του παρόντος Κυπέλλου.
3. Την από 13/10/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
          Ε.Π.Σ.Θ.
4.      Την από 12/10/2015 απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος
           Ε.Π.Σ.Θ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Τη διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών 
ποδοσφαιριστών περιόδου 20152016.

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ
α.  Στους  αγώνες  Κυπέλλου  Ερασιτεχνικών  Ομάδων  Ε.Π.Σ.Θ. 

μετέχουν  υποχρεωτικά  οι  ομάδες  α)  της  Γ΄  Εθνικής  κατηγορίας  της 
ΕΠΣΘ  και  β)  οι  ομάδες  της  Α’  κατηγορίας  ΕΠΣΘ.  Η  συμμετοχή  των 
ομάδων  της  Β’  κατηγορίας  της  ΕΠΣΘ  καθώς  και  των  ερασιτεχνικών 
ομάδων σωματείων που ίδρυσαν Π.Α.Ε. , είναι προαιρετική. 

β) Τα σωματεία που έχουν υποχρέωση ή δυνατότητα συμμετοχής 
στο Κύπελλο Ερασιτεχνών, οφείλουν να υποβάλλουν μέχρι 21/10/2015 
δήλωση συμμετοχής στην Ε.Π.Σ.Θ. σε ειδικό έντυπο που χορηγείται 
από αυτή και πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό παράβολο των 
πενήντα (50) ευρώ  .

Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των 
διατάξεων του ΚΑΠ και της παρούσας προκήρυξης.

Μη  υποβολή  δήλωσης  συμμετοχής  ή  υποβολή  δήλωσης  με 
όρους  συνεπάγεται  τον  αποκλεισμό  της  ομάδας  από  το  Κύπελλο. 
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Επιπλέον  με  απόφαση  της  διοργανώτριας  του  Πρωταθλήματος  στο 
οποίο δικαιούται να μετάσχει η ομάδα αυτή, χάνει  τον πρώτο επίσημο 
αγώνα  του Πρωταθλήματος  στο  οποίο  δικαιούται  να  μετάσχει,  και  της 
επιβάλλεται χρηματική ποινή έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ (άρθρο 
39 του ΚΑΠ).

Τα  σωματεία  με  την  κατάθεσης  της  δήλωσης  συμμετοχής  είναι 
υποχρεωμένα  να  τακτοποιήσουν  κάθε  οικονομική  εκκρεμότητα  προς 
την  Ενωση  (άρθρο  21  παρ.  7  του  ΚΑΠ),  άλλως  αποκλείονται  από  το 
Κύπελλο.

γ)  Δηλώσεις  συμμετοχής  που  υποβάλλονται  μετά  την  ως  άνω 
ημερομηνία δύναται να γίνουν δεκτές, εφόσον μέχρι την υποβολή τους 
δεν έγινε η κλήρωση των αγώνων της Ε.Π.Σ.Θ..

δ)  Στην  δήλωση  συμμετοχής  πρέπει  εκτός  των  άλλων,  να 
γνωστοποιηθούν τα χρώματα του σωματείου καθώς και το γήπεδο που 
θα  χρησιμοποιηθεί ως  έδρα, σύμφωνα με  τα  όσα ορίζουν οι  διατάξεις 
του ΚΑΠ.

2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών 

διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
α) Οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ε.Π.Σ.Θ. διεξάγονται με 

το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού, έπειτα από δημόσια 
κλήρωση από την ‘Ενωση.

β) Σε περίπτωση ισοπάλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η 
διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 20 του ΚΑΠ.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΑΓΩΝΩΝ

α)  Η  ημερομηνία  έναρξης  των  αγώνων  Κυπέλλου  Ερασιτεχνών 
Ε.Π.Σ.Θ.  ορίζεται  η  11η    Νοεμβρίου  2015.  Η  κλήρωση  θα 
πραγματοποιηθεί  την  25  Οκτωβρίου  2015  ημέρα  Κυριακή.  Η  ακριβής 
ώρα και χώρος θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωσή μας.

β)  Το  πρόγραμμα  των  αγώνων  καθορίζει  την  χρονολογία 
διεξαγωγής κάθε αγώνα, την ώρα που θα αρχίζει, το γήπεδο στο οποίο 
τελείται, καθώς και την ομάδα που έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου. Η 
κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με όσα 
προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΑΠ.

γ)  Αγώνας  που  αναβλήθηκε  ή  διακόπηκε  εξαιτίας  καιρικών 
συνθηκών διεξάγεται μέσα σε 15 μέρες από την αναβολή του αγώνα ή 
διακοπή (άρθρο 21 παρ.1 εδ. Α’ και άρθρο 22 παρ. 1 και 5 του ΚΑΠ)

5. ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες 

ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων.
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β) Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στην 
διάθεση της Ε.Π.Σ.Θ. το γήπεδό τους για όλους τους αγώνες της 
διοργανώτριας σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς και 
του ΚΑΠ.

6. ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 10 του ΚΑΠ.
7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΏΝ
Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός για τους ποδοσφαιριστές που 

θα συμμετέχουν με τα Σωματεία τους στους αγώνες Κυπέλλου 
Ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών περιόδου 20152016. 

Σημειώνουμε ότι δεν ισχύει το άρθρο 19 παρ. 9 του ΚΑΠ που έχει 
εφαρμογή μόνο στο Πρωτάθλημα Γ’ Εθνικής Κατηγορίας. 

8. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ  ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ  ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια 

διακοπής αγώνα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων του 
παρόντος Κανονισμού και του Πειθαρχικού Κώδικα.

Επισημαίνεται ότι ομάδα που παραιτείται από τον τελικό 
κυπέλλου, τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το 
επόμενο πρωτάθλημα και ομάδα που αποχωρεί από τον τελικό μετά 
την έναρξη του, τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης δέκα (10) βαθμών από 
το επόμενο πρωτάθλημα.

9. ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ  ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
Η γηπεδούχος ομάδα αναλαμβάνει την έκδοση της άδειας για την 

τέλεση των αγώνων.
α) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται, να 

υλοποιούν τους υφιστάμενους κανόνες ασφαλείας (κανονισμούς),να 
λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο ασφαλείας που εκ των συνθηκών 
απαιτείται και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των 
ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών.

β) Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν 
να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα 
πρόσωπα που προαναφέραμε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον 
ΚΑΠ ποινές με απόφαση της Ε.Π.Σ.Θ..

10. ΜΠΑΛΛΕΣ ΑΓΩΝΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 16 του ΚΑΠ.
11. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Για κάθε αγώνα Κυπέλλου Ερασιτεχνών θα συντάσσεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ σχετικό φύλλο αγώνα σε τέσσερα (4) 
αντίγραφα.

12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ
 ΑΓΩΝΩΝ
Η οικονομική οργάνωση  διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων 

Κυπέλλου Ερασιτεχνών ρυθμίζονται από την οικονομική εγκύκλιο ΕΠΟ.
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13. ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
α) Το κύπελλο ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Σ.Θ. 

απονέμεται στην νικήτρια ομάδα του τελικού μαζί με 22 μετάλλια 
αμέσως μετά τη λήξη του.

β) Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται επίσης 
κύπελλο και 22 μετάλλια.

γ) Στον διαιτητή και στους βοηθούς διαιτητές του τελικού 
απονέμεται από ένα μετάλλιο.

δ)’Ολοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα 
καθώς και οι αναπληρωματικοί, οφείλουν να προσέλθουν και να 
παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια με πρώτη την ομάδα που 
ηττήθηκε και δεύτερη την νικήτρια ομάδα. 

ε) Οι ποδοσφαιριστές που δεν θα πειθαρχούν σε αυτή την 
υποχρέωση τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών 
ημερών πρωταθλήματος και χρηματική ποινή διακοσίων (200,00) ευρώ 
και εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα του σωματείου και της διοίκησής του 
κατά την κρίση της διοργανώτριας, τιμωρείται με απώλεια του πρώτου 
επίσημου αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετέχει 
της επομένης περιόδου και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως δύο 
χιλιάδεις πεντακόσια (2.500) ευρώ (άρθρο 41 παρ. 2 του ΚΑΠ).

14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Η παρούσα αποτελεί σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της 

Ε.Π.Σ.Θ. σαν διοργανώτριας και των σωματείων που έχουν δηλώσει 
συμμετοχή  στην διοργάνωση αυτή.

β) Η οικονομική εγκύκλιος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης, οι δε διατάξεις αυτή συμπληρώνουν την προκήρυξη αυτή.

γ)  Η Ε.Π.Σ.Θ. έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα από πλευράς 
τηλεοπτικής κάλυψης και τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα 
γήπεδα τέλεσης των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών.

15. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Με την αποδοχή της προκήρυξης τα σωματεία αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα το Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Θ. και τους Κανονισμούς που 
διέπουν το άθλημα.

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτή τη προκήρυξη, τον 
Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου και την Αθλητική Νομοθεσία, θα 
ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Θ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ   ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :
Γ.Γ.Α. – Ε.Π.Ο.


