
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
 

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Άρθρο 49 

Προκήρυξη – Οικονοµική Εγκύκλιος – Πρόγραµµα 
 

1.  Οι επαγγελµατικές ενώσεις µε τις προκηρύξεις των πρωταθληµάτων τους 

και  την  συνηµµένη  οικονοµική  εγκύκλιο,  ρυθµίζουν  κάθε  θέµα  που 

αφορά  την  διοργάνωση  των  αγώνων. Οι  προκηρύξεις  αυτές  µαζί  µε  τις 

οικονοµικές εγκυκλίους, αποστέλλονται στην Ε.Π.Ο. είκοσι (20) 

τουλάχιστον   ηµέρες   πριν   την   έναρξη   του   κάθε   πρωταθλήµατος   για 

έγκριση. Προκειµένου  για  τα  Επαγγελµατικά  Πρωταθλήµατα  Α΄, Β΄, Γ΄ 

Εθνικών   Κατηγοριών,  αποστέλλεται   στην   Ε.Π.Ο.  και   το   αγωνιστικό 

πρόγραµµα   αυτών.  Επί   ποινή   ακυρότητας   η   οικεία   επαγγελµατική 

ένωση  δεν µπορεί να µεταβάλλει το αγωνιστικό της πρόγραµµα εφ’ όσον 

η   µεταβολή   αυτή   δεν   υποβληθεί   προ   10ήµερου   στην   Ε.Π.Ο.  προς 

ενηµέρωση. Την ακυρότητα απαγγέλλει το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. 

2.  Η  προκήρυξη  της  Γ΄  Εθνικής  Κατηγορίας  θα  πρέπει  να  είναι  σύµφωνη 
 

µε την προκήρυξη ∆΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας που εκδίδεται 

από   την   Ε.Π.Ο.  σε   ότι   αφορά   τον   αριθµό   των   προβιβαζόµενων   - 

υποβιβαζόµενων οµάδων. 

3.  α)  Αγώνας   που   αναβάλλεται   ή   διακόπτεται,  εξ   αιτίας   των   καιρικών 

συνθηκών,  διεξάγεται   υποχρεωτικά   την   επόµενη   ηµέρα,  στο   ίδιο 

γήπεδο  και  την  ίδια  ώρα,  χωρίς  άλλη  ειδοποίηση.  Εάν  αγώνας  ή 

αγώνες έχουν ορισθεί να διεξαχθούν πρωινή ώρα Κυριακής και λόγω 

καιρικών   συνθηκών   αναβληθούν   ή   διακοπούν,   διεξάγονται   την 

επόµενη  ηµέρα  στο  αυτό  γήπεδο  απογευµατινή  ώρα  και  ειδικότερα 

τη   συνήθη   ώρα   διεξαγωγής   των   υπολοίπων   αγώνων   του   οικείου 

πρωταθλήµατος της αυτής αγωνιστικής ηµέρας. 

Αν ο διαιτητής δεν προσέλθει την επόµενη ηµέρα, παραπέµπεται για 

τον   πειθαρχικό   του   έλεγχο,   κατά   τις   κείµενες   διατάξεις.   Στην 

περίπτωση  που  αναβληθεί  ή  διακοπεί  και  την  επόµενη  ηµέρα  για 

τον  ίδιο  λόγο  που  προαναφέρεται, διεξάγεται  υποχρεωτικά  µέσα  σε 
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χρονικό  διάστηµα  15  ηµερών  από  την  πρώτη  αναβολή  ή  διακοπή 

του, ύστερα από σχετική απόφαση της διοργανώτριας. 

β)  Τα  παραπάνω  ισχύουν  µόνο  για  τους  αγώνες  πρωταθλήµατος  Α΄, Β΄ 

και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών,  καθώς επίσης  της ∆΄  Εθνικής 

ερασιτεχνικής κατηγορίας και  του  Κυπέλλου    Ελλάδος 

επαγγελµατιών  ποδοσφαιριστών  και  του αγώνα  Κυπέλλου 

πρωταθλητών  (SUPER  CUP)  µεταξύ  πρωταθλητού  Α΄  Εθνικής  και 

κυπελλούχου Ελλάδος. 

γ)  Στις  προαναφερόµενες  περιπτώσεις  αγώνων  Α΄,  Β΄  και  Γ΄  Εθνικών 

κατηγοριών,  ∆΄  Εθνικής  ερασιτεχνικής  κατηγορίας  και  Κυπέλλου 

Ελλάδος  επαγγελµατιών  ποδοσφαιριστών και Κυπέλλου 

πρωταθλητών  (SUPER  CUP)  µεταξύ  πρωταθλητού  Α’  Εθνικής  και 

κυπελλούχου Ελλάδος  οι   µετακινούµενες   οµάδες είναι 

υποχρεωµένες να παραµείνουν στον τόπο της διεξαγωγής του αγώνα. 

Αν   µετακινηθούν   και   δεν   εµφανιστούν   την   επόµενη   ηµέρα   στον 

αγώνα, θεωρείται ότι δεν  προσήλθαν και  υφίστανται  τις 

προβλεπόµενες από τον παρόντα Κανονισµό κυρώσεις. 

4.  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  η  διοργανώτρια  µπορεί  να  αλλάξει  την  ώρα 

και  το  γήπεδο  τέλεσης  αυτού, υποχρεούται  όµως  να  ειδοποιήσει  όλους 

τους  ενδιαφερόµενους  και  το  αρµόδιο  Τµήµα  Τάξης  τουλάχιστον  48 

ώρες   πριν   από   την   έναρξη   του   αγώνα.  Το   48ωρο   αρχίζει   από   την 

αποστολή   του   τηλεγραφήµατος   ή   ΦΑΞ   ή   της   µε   οποιοδήποτε   άλλο 

τρόπο ειδοποίησης από τη διοργανώτρια. 
 
 

Άρθρο 50 
 

Γήπεδα 
 

1.  Οι  Π.Α.Ε. που  έχουν  δικαίωµα  συµµετοχής  στα  πρωταθλήµατα  Α΄, Β΄ 

και  Γ΄  Εθνικής  κατηγορίας  και  Κυπέλλου  οφείλουν  να  διαθέτουν  κατά 

κυριότητα  ή  χρήση  γήπεδο  µε  κατάλληλο  χλοοτάπητα, αποδυτήρια  και 

προβολείς  όταν  πρόκειται  για  νυκτερινούς  αγώνες  απαγορευοµένης  της 

διεξαγωγής  αγώνων  του  επαγγελµατικού  ποδοσφαίρου  σε  γήπεδα  χωρίς 

τις ως άνω προϋποθέσεις. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και στην περίπτωση 

που   η   αθλητική   εγκατάσταση   δεν   διαθέτει   την   προβλεπόµενη   άδεια 
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λειτουργίας. 
 

Επίσης, τα γήπεδα των ΠΑΕ Α΄ Εθνικής Κατηγορίας πρέπει να 

διαθέτουν   κατάλληλο   φωτισµό   για   νυχτερινούς   αγώνες   και   να   είναι 

πλήρως  καλυµµένα  από  πλαστικά  καθίσµατα  εις  τρόπον  ώστε  όλοι  οι 

φίλαθλοι να κάθονται επ’ αυτών. 

2.  Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου δεν 
 

πληρούνται, για  τις  οµάδες  Α΄  Εθνικής, η  οικεία  επαγγελµατική  ένωση 

έχει   υποχρέωση   να   ορίζει   µε   απόφασή   της   γήπεδο   µε   χλοοτάπητα, 

φωτισµό και καθίσµατα. Εφ’ όσον η διοργανώτρια κρίνει ότι ο 

χλοοτάπητας  δεν  προσφέρεται  για  διεξαγωγή  αγώνων, µε  απόφαση  της 

δεν ορίζει αγώνες Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας στο γήπεδο αυτό µέχρι 

να επέλθει βελτίωση του µε µέριµνα της γηπεδούχου οµάδος. 

3.  Στα  γήπεδα  που  διεξάγονται  αγώνες  Α΄, Β΄, Γ΄  Εθνικής  Κατηγορίας  και 

Κυπέλλου   θα   πρέπει   υποχρεωτικά   να   υπάρχει   πλήρως   εξοπλισµένο 

ιατρείο  και  ασθενοφόρο  όχηµα  σύµφωνα  µε  εγκύκλιο  που  θα  εκδίδει  η 

διοργανώτρια. Σε περίπτωση που η διοργανώτρια µετά από έλεγχο κρίνει 

ότι  ένα  γήπεδο  δεν  πληροί  τις  παραπάνω  προϋποθέσεις  ασφάλειας  για 

την  υγεία  κάθε  προσώπου  που  εισέρχεται  στο  γήπεδο, τότε  στο  εν  λόγω 

γήπεδο  δεν  θα  ορίζονται  αγώνες  για  όσο  χρόνο  διαρκεί  η  παραπάνω 

έλλειψη. 

4.  Σε  αγώνες  Α',  Β',  Γ'  και  ∆'  Εθνικής  κατηγορίας,  Κυπέλλου  Ελλάδος 

Επαγγελµατιών και διοργάνωση Μικτών Οµάδων Ενώσεων είναι 

υποχρεωτική   η   παρουσία   ιατρού   αγώνα.  Σε   αντίθετη   περίπτωση   ο 

αγώνας  δεν  διεξάγεται  µε  ευθύνη  της  γηπεδούχου  οµάδας,  η  οποία 

χάνει τον αγώνα και της αφαιρείται επί πλέον ένας (1) βαθµός. 

5.  Στα   γήπεδα   που   αγωνίζονται   οµάδες   Α΄   Εθνικής   απαγορεύεται   ο 

ορισµός  άλλων  αγώνων  επαγγελµατικού  ή  ερασιτεχνικού  ποδοσφαίρου. 

Τυχόν   χρησιµοποίηση   των   γηπέδων   αυτών   για   ειδικές   περιπτώσεις 

(αγώνες   τελικής   φάσης,  ερασιτεχνικών   πρωταθληµάτων   ή   Κυπέλλου, 

αγώνες  Εθνικής  οµάδας  κ.λπ.) γίνονται  µόνο  µετά  από  έγγραφη  άδεια 

της διοργανώτριας. 

6.  Απαγορεύεται  η  διεξαγωγή  φιλικών  αγώνων  στα  γήπεδα  που  τελούνται 

αγώνες  πρωταθληµάτων  Α΄, Β΄, Γ΄  Εθνικών  κατηγοριών  και  ∆΄  Εθνικής 
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ερασιτεχνικής  κατηγορίας, πριν  από  την  έναρξή  τους. Η  παράβαση  της 

διάταξης   αυτής,  συνεπάγεται   χρηµατική   ποινή   τουλάχιστον   10.000 

ευρώ   που   επιβάλλεται   σε   βάρος   της   οµάδας   που   είναι   γηπεδούχος 

ύστερα από απόφαση της διοργανώτριας. 
 
 

Άρθρο 51 
 

∆ιαιτητής 
 

Στους αγώνες Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικής κατηγορίας σε περίπτωση µη 

προσέλευσης, τραυµατισµού  ή  εν  γένει  αδυναµίας  του  διαιτητή  του  αγώνα, 

είτε  των  βοηθών  του, χρέη  διαιτητή  αγώνα  ή  βοηθού  αγώνα  αναλαµβάνει  ο 

ορισµένος τέταρτος διαιτητής. 

Ο τέταρτος διαιτητής αναλαµβάνει κατά σειρά προτεραιότητας χρέη 

διαιτητή αγώνα ή βοηθού διαιτητή. 
 
 

Άρθρο 52 
 

Παρατηρητής 
 

Με  ειδική  κανονιστική  πράξη  που  εγκρίνεται  από  το  ∆.Σ.  της  Ε.Π.Ο.,  η 

οικεία  επαγγελµατική  ένωση  δύναται  να  καθορίζει  αναλυτικότερα: το  έργο 

των παρατηρητών, προσόντα και κωλύµατα αυτών, τον αριθµό των 

παρατηρητών  για  κάθε  πρωτάθληµα  και  κάθε  άλλο  θέµα  που  αφορά  τους 

παρατηρητές των αγώνων αρµοδιότητάς της. 
 
 

Άρθρο 53 
 

Στολές οµάδων 
 

1.  Για  τις  οµάδες  που  αγωνίζονται  στα  πρωταθλήµατα  Α΄, Β΄, Γ΄  Εθνικών 

κατηγοριών  και  το  Κύπελλο  επαγγελµατιών  υποχρεωτικά  ο  αριθµός  του 

παίκτη στην πλάτη της φανέλλας πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο και να 

έχει ύψος τουλάχιστον 25 εκατοστά. 

Όλοι οι αριθµοί πρέπει να είναι ευδιάκριτοι. Μόνο ένας αριθµός πρέπει 

να  υπάρχει  στο  µπροστινό  µέρος  του  παντελονιού  σε  εµφανή  θέση,  ο 

οποίος  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  δέκα  εκατοστά  και  ευδιάκριτος. Το 

χρώµα αυτών των αριθµών πρέπει να είναι διάφορο από τα χρώµατα της 

φανέλας των παικτών και να είναι σκούρο αν βρίσκεται σε ανοικτό φόντο 
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και αντίστροφα. 
 

Οι  αριθµοί  πρέπει  να  κυµαίνονται  από  το  01 έως  το  99, να  έχουν  µόνο 

ένα χρώµα και να µην περιέχουν ούτε διαφηµιστικά, ούτε διακοσµητικά 

στοιχεία. 

2.  α)  Οι   όροι   και   οι   προϋποθέσεις   της   διαφήµισης   στις   στολές   των 
 

ποδοσφαιριστών   καθορίζονται   µε  εγκύκλιο  της  διοργανώτριας,  µε 

την επιφύλαξη των διατάξεων των κανονισµών των ∆ιεθνών 

Συνοµοσπονδιών. 

β)  Οι επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές που µε αποκάλυψη του 

εσωτερικού   της   φανέλας   τους,  τιµωρούνται   µε   χρηµατική   ποινή 

τεσσάρων  χιλιάδων  ευρώ  (4.000€), εφ’ όσον  η  παράβαση  τους  αυτή 

δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά τον παρόντα κανονισµό. 

3.  α)  Οι  οµάδες  που  αγωνίζονται  στα  επαγγελµατικά  πρωταθλήµατα  Α΄, 
 

Β΄, Γ΄ Εθνικών κατηγοριών είναι υποχρεωµένες να δηλώνουν 

εγγράφως  στη  διοργανώτρια  προ  της  ενάρξεως  των  πρωταθληµάτων 

τον  αριθµό  της  φανέλλας  µε  τον  οποίο  οι  ποδοσφαιριστές  τους  θα 

αγωνίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήµατος. 

β)  Επίσης, πέραν  του  αριθµού, ο  οποίος  θα  παραµένει  σταθερός  κατά 
 

τη διάρκεια του πρωταθλήµατος ή της αγωνιστικής περιόδου για τον 

ποδοσφαιριστή   που   έχει   δηλωθεί,  στην   πλάτη   της   φανέλλας   και 

πάνω από τον αριθµό θα  αναγράφεται το επώνυµο του 

ποδοσφαιριστή  στα  ελληνικά  για  τους  Έλληνες  και  στα  λατινικά  για 

τους   αλλοδαπούς   µε   στοιχεία   ύψους   10  εκατοστών   το   καθένα. 

Αλλαγή  της  παραπάνω  δήλωσης  επιτρέπεται  µόνο  κατά  τη  διάρκεια 

της µετεγγραφικής περιόδου και σε περίπτωση  απόκτησης ή 

αποχώρησης ποδοσφαιριστή. 

γ) Ειδικότερα   για   την   Α΄   Εθνική   κατηγορία   υποχρεωτικά   στο   άνω 
 

µέρος της χειρός και πριν από το τέλος του βραχίονος, 

αποτυπώνεται  έµβληµα  που  περιέχει  το  όνοµα  της  διοργανώτριας, 

σύµφωνα µε ειδικό έγγραφο ή εγκύκλιο της διοργανώτριας. 
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Άρθρο 54 
 

Φύλλο Αγώνα 
 

1.  Οι  διαιτητές  θα  αποστέλλουν  µετά  τη  λήξη  κάθε  αγώνα  το  Φ.Α.  στην 

διοργανώτρια  και  την  Κ.Ε.∆.  µε  τηλεοµοιοτυπία  (FAX).  Για  τον  λόγο 

αυτό  πριν  την  έναρξη  των  αγώνων  πρωταθλήµατος  οι  οµάδες  της  Α΄, Β΄ 

και  Γ΄  Εθνικής  κατηγορίας  έχουν  την  υποχρέωση  να  τοποθετήσουν  στα 

αποδυτήρια των διαιτητών συσκευή τηλεοµοιοτυπίας (FAX). 

Τυχόν αδικαιολόγητη παράλειψη της υποχρέωσης αυτής των οµάδων, σε 

κάθε αγώνα, συνεπάγεται χρηµατικό πρόστιµο τουλάχιστον πέντε 

χιλιάδων ευρώ (5.000€). 

2.  ∆ιαιτητές  οι  οποίοι  δεν  θα  αποστέλλουν  το  Φ.Α. εντός  δύο  (2) ωρών, θα 

παραπέµπονται για πειθαρχικό έλεγχο. Σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε  λόγο  δεν  λειτουργεί  FAX στα  αποδυτήρια  των  γηπέδων, οι 

διαιτητές  έχουν  την  υποχρέωση  εντός  της  ίδιας  ηµέρας  που  τελείται  ο 

αγώνας, να αποστέλλουν το Φ.Α. από οποιοδήποτε άλλο FAX. 
 
 

Άρθρο 55 
 

∆ελτία – Κατάσταση Υγείας 
 

Οι  οµάδες  Α΄, Β΄, Γ΄  Εθνικών  κατηγοριών  παραδίδουν  στον  διαιτητή  πριν 

την έναρξη του αγώνα: 

α)  Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των ποδοσφαιριστών 
 

β)  Κατάσταση   υγείας   ποδοσφαιριστών,  µε   θεώρηση   από   τον   ιατρό   της 

οµάδας  για  την  κατά  νόµο  εξέταση  των  ποδοσφαιριστών. Η  κατάσταση 

αυτή  είναι  θεωρηµένη  από  την  οικεία  επαγγελµατική  ένωση,  η  οποία 

και την κοινοποιεί στην Ε.Π.Ο. 

γ)  Ταυτότητα  προπονητή  (ή  των  προπονητών)  που  έχει  εκδοθεί  από  την 
 

Ε.Π.Ο. για την διανυόµενη αγωνιστική περίοδο. 
 
 
 

Άρθρο 56 
 

Ραδιοτηλεοπτικά – Μ.Μ.Ε. 
 

1.  Με  την  επιφύλαξη  των  αναφεροµένων  στο  άρθρο  29  του  παρόντος,  η 

διοργανώτρια  µε  την  προκήρυξή  της  ή  ειδική  εγκύκλιό  της, δύναται  να 

καθορίζει   κανόνες   για   κάθε   θέµα   που   αφορά   την   ραδιοτηλεοπτική 
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µετάδοση  των  αγώνων  αρµοδιότητάς  της  και  τα  θέµατα  Μ.Μ.Ε.  στους 

αγώνες των πρωταθληµάτων της. 

2.  α)  Μετά  τη  λήξη  κάθε  αγώνα  ο  προπονητής  και  ένας  ποδοσφαιριστής 

κάθε  οµάδας  θα  προσέρχονται, σε  ειδικό  διαµορφωµένο  χώρο  από 

τη   γηπεδούχο   Π.Α.Ε.,  για   τη   συνέντευξη   Τύπου   µε   συντονιστή 

εκπρόσωπο  της  γηπεδούχου  Π.Α.Ε. Ο  προπονητής  κάθε  οµάδας 

δεν  µπορεί  να  αντικατασταθεί  από  το  βοηθό  του  ή  εκπρόσωπο  της 

οµάδας. Στον  παραπάνω  χώρο  επιτρέπεται  η  είσοδος  και  παραµονή 

µόνο εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. και δύο εκπροσώπων των 

διαγωνιζοµένων οµάδων. 

β)  Επίσης  µετά  τη  λήξη  κάθε  αγώνα  και  κατά  την  αποχώρηση  των 

ποδοσφαιριστών από  τον αγωνιστικό χώρο µε µέριµνα του 

ορισθέντος  παρατηρητή  της  διοργανώτριας  ειδοποιούνται, µέσω  του 

εκπροσώπου   της   κάθε   οµάδας   που   αναγράφεται   στο   Φ.Α.,  ένας 

ποδοσφαιριστής  από  κάθε  οµάδα  για  να  προσέλθει  στην  ορισθείσα 

ουδέτερη  (µεικτή)  ζώνη  για  παροχή  συνέντευξης  στα  Μ.Μ.Ε.,  που 

ορίζονται   µε   απόφαση   της   ∆ιοργανώτριας τουλάχιστον   για   τρία 

λεπτά.  Υποχρέωση  κάθε  γηπεδούχου  οµάδας  είναι  να  παραχωρεί 

συγκεκριµένο   χώρο,  επιλογής   της   ∆ιοργανώτριας,  στον   οποίο   θα 

προβάλλονται  αποκλειστικά  οι  χορηγοί  της  ∆ιοργανώτριας  και  της 

γηπεδούχου Π.Α.Ε. Ο  τρόπος και οι  προϋποθέσεις προβολής 

καθορίζονται αποκλειστικά από τη ∆ιοργανώτρια. 

γ)  Ο παρατηρητής κάθε αγώνα ή ο παρατηρητής τηλεοπτικών, εάν έχει 

οριστεί, είναι  υπεύθυνοι  για  την  τήρηση  της  τάξης  και  των  όρων  και 

προϋποθέσεων   που   θεσπίζονται   από   την   παρούσα   διάταξη   και 

υποβάλλουν σχετική έκθεση στη διοργανώτρια. 

δ)  Σε  περίπτωση  µη  εµφάνισης  του  προπονητή  ή  του  αρχηγού  της 
 

οµάδας   και   µη   τήρησης   των   προαναφεροµένων   υποχρεώσεων,  ή 

δηµιουργίας   επεισοδίων   στο   χώρο   αυτών,  η   Π.Α.Ε.  στην   οποία 

ανήκουν,  τιµωρείται  µε  απόφαση  του  ∆ικαιοδοτικού  Οργάνου  µε 

πρόστιµο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€). 

ε) Σε περίπτωση υποτροπής τιµωρείται µε µία (1) αγωνιστική 

κεκλεισµένων των θυρών της οµάδας. 
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Πλέον αυτών, η διοργανώτρια σε περίπτωση ζηµίας της από 

υπογραφή  σε  συµβάσεις  µε  χορηγούς, δύναται  να  αναζητήσει  κάθε 

θετική ή αποθετική ζηµία που υπέστη. 

3.  α)  Οι αθλητικοί συντάκτες - µέλη του ΠΣΑΤ δικαιούνται να εισέρχονται 

ελεύθερα σ' όλα τα γήπεδα και στάδια της χώρας κατά την διεξαγωγή 

ποδοσφαιρικών αγώνων όλων των κατηγοριών, Κυπέλλου και 

Εθνικών  Οµάδων,  κατόπιν  απλής  επίδειξης  του  επίσηµου  δελτίου 

ταυτότητας που εκδίδεται µόνον από τον ΠΣΑΤ. 

β)  Οι  αθλητικοί  συντάκτες  απολαµβάνουν  ελεύθερης  πρόσβασης  στα 

δηµοσιογραφικά  θεωρεία,  στις  αίθουσες  Τύπου,  στη  µεικτή  ζώνη, 

καθώς  επίσης  µετά  από  συµφωνία  µε  την  γηπεδούχο,  στις  θέσεις 

στάθµευσης των γηπεδικών εγκαταστάσεων. 

γ)  Οι   αίθουσες   Τύπου   πρέπει   να   παραµένουν   ανοιχτές   και   στην 
 

διάθεση των αθλητικών συντακτών τουλάχιστον για δύο (2) ώρες µετά 

την ολοκλήρωση των αγώνων έτσι ώστε οι αθλητικοί συντάκτες και οι 

φωτοειδησειογράφοι  να  µπορούν  να  εκπληρώσουν  απρόσκοπτα  τα 

καθήκοντα τους. 

δ)  Απαγορεύεται  η χρησιµοποίηση  των δηµοσιογραφικών  θεωρείων και 

των  αιθουσών  Τύπου  από  την  αστυνοµία,  τις  ιδιωτικές  ασφάλειες, 

τους εκφωνητές διαφηµίσεων, αλλά και από κάθε άλλο 

φιλοξενούµενο από την γηπεδούχο οµάδα πρόσωπο. 

ε) Απαγορεύεται  αυστηρά  η  είσοδος  φιλάθλων  ή  άλλων  προσώπων  µη 

σχετικών µε τη διαδικασία, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης 

προπονητών και ποδοσφαιριστών. 

στ) Οι  διοργανώτριες  και  οι  Π.Α.Ε.  δεν  έχουν  δικαίωµα  να  εκδίδουν 

αυτοτελείς   διαπιστεύσεις   για   τους   δηµοσιογράφους   των   Μ.Μ.Ε., 

αλλά   είναι   υποχρεωµένες   να   εφαρµόζουν   την   παρούσα   σε   κάθε 

αγώνα χωρίς εξαίρεση. Σε ειδικές περιπτώσεις εκδίδονται 

διαπιστεύσεις µε τη σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. του ΠΣΑΤ. 

ζ) Σε  περίπτωση  που  οι  διοργανώτριες  ή  οι  Π.Α.Ε. απαγορεύσουν  την 

είσοδο  µέλους  του  ΠΣΑΤ σε  αγώνα, ο ΠΣΑΤ ή  τα  µέλη  του  δύνανται 

να καταγγείλουν την συγκεκριµένη πράξη ή παράλειψη ενώπιον του 

∆ικαιοδοτικού Οργάνου της διοργανώτριας. 
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Άρθρο 57 
 

Πειθαρχική δικαιοδοσία 
 

1.  Με την επιφύλαξη  των διατάξεων  του άρθρου 35 του παρόντος, αρµόδιο 

όργανο  για  την  εκδίκαση  διαφορών  και  την  πειθαρχική  δικαιοδοσία 

είναι   η   Πειθαρχική   Επιτροπή   Επαγγελµατικών   Πρωταθληµάτων   σε 

πρώτο βαθµό. 

2.  Η  άσκηση  έφεσης  επί  των  πρωτοβάθµιων  αποφάσεων,  όπως  και  όπου 
 

επιτρέπεται, εκδικάζεται από την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. 
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Β. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
 
 
 

Άρθρο 58 
 

Συµµετοχή Οµάδων 
 

Το  Κύπελλο  Ελλάδος  επαγγελµατιών  ποδοσφαιριστών  διοργανώνεται  κάθε 

χρόνο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και 

διεξάγεται υποχρεωτικά µεταξύ των οµάδων που συµµετέχουν στα 

πρωταθλήµατα Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών. 
 
 

Άρθρο 59 
 

∆ήλωση συµµετοχής 
 

1.  Είναι  υποχρεωτική  η  συµµετοχή  στο  Κύπελλο  αυτό  των  οµάδων  Α΄, Β΄ 
 

και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών. 
 

2.  Οι  οµάδες  αυτές  έχουν  την  υποχρέωση  να  υποβάλλουν  στην  Ε.Π.Ο. - 
 

µέσα στην ταχθείσα από την προκήρυξη προθεσµία- δήλωση 

συµµετοχής  σε  ειδικό  έντυπο  που  χορηγείται  από  αυτήν  και  η  οποία 

πρέπει   να   συνοδεύεται   από   σχετικό   παράβολο   που   καθορίζεται   µε 

απόφαση του ∆.Σ./Ε.Π.Ο. 

3.  Η  µη  υποβολή  δήλωσης  συµµετοχής  ή  η  υποβολή  δήλωσης  µε  όρους, 
 

συνεπάγεται  τον  αποκλεισµό  της  οµάδας  από  το  Κύπελλο  Ελλάδος, την 

επιβολή   προστίµου   δεκαπέντε   χιλιάδων   ευρώ   (15.000€)  για   την   Α΄ 

Εθνική  Κατηγορία,  δέκα  χιλιάδων  ευρώ  (10.000€)  για  την  Β΄  Εθνική 

Κατηγορία και επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€)   για την  Γ΄   Εθνική 

Κατηγορία,  καθώς και την αφαίρεση τριών βαθµών (3) από τη 

βαθµολογία  του  πρωταθλήµατος  που  δικαιούται  να  µετέχει  η  υπαίτια 

οµάδα. 

4.  ∆ήλωση   συµµετοχής   που   υποβάλλεται   εκπρόθεσµα   µπορεί   να   γίνει 

δεκτή  -και  θεωρείται  ότι  υποβλήθηκε  εµπρόθεσµα- εφ’ όσον  µέχρι  την 

υποβολή   της   δεν   έγινε   η   κλήρωση   των   αγώνων   από   την  Ε.Π.Ο.  Ως 

εκπρόθεσµη  θεωρείται  και  η  δήλωση  συµµετοχής  που  δεν  συνοδεύεται 

από το σχετικό παράβολο. 

5.  ∆εν   γίνονται   δεκτές   για   συµµετοχή   στο   Κύπελλο   οµάδες   (ΠΑΕ   και 

σωµατεία) που δεν έχουν τακτοποιήσει  τις προς την Ε.Π.Ο. οικονοµικές 
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