
υποχρεώσεις   τους,   µέχρι   την   ηµέρα   της   πρώτης   κλήρωσης.   Στην 

περίπτωση  αυτή  θεωρούνται  ότι  δεν  υπέβαλαν  τη  δήλωση  συµµετοχής 

τους και εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 
 
 

Άρθρο 60 
 

Τέλεση των αγώνων 
 

1.  Οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος διεξάγονται σύµφωνα µε τα όσα 

ειδικότερα  ορίζονται   στην  οικεία  προκήρυξη   µετά  από  προηγούµενη 

απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. 

2.  Τελικός αγώνας Κυπέλλου 
 

α)  Σε  περίπτωση  ισόπαλου  αποτελέσµατος  στην  κανονική  διάρκεια  του 

αγώνα, ο νικητής αναδεικνύεται µε τη διαδικασία ηµίωρης 

παράτασης   και   εκτέλεσης   επανορθωτικών   λακτισµάτων   (πέναλτυ) 

κατά   τη   διαδικασία   που   προβλέπει   το   άρθρο   20  παρ.  9  του 

παρόντος Κανονισµού. 

β)  Η  ηµεροµηνία  διεξαγωγής  του  τελικού  αγώνα  Κυπέλλου  Ελλάδος, 
 

ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. 
 
 
 

Άρθρο 61 
 

Πρόγραµµα αγώνων – Γήπεδα 
 

1.  Το πρόγραµµα των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος καθορίζει τη χρονολογία 

διεξαγωγής  κάθε  αγώνα,  των  ώρα  που  θα  αρχίζει  και  το  γήπεδο  στο 

οποίο θα τελείται, καθώς επίσης και την οµάδα που θα έχει την ιδιότητα 

της  γηπεδούχου  και  η  οποία  θα  είναι  αυτή  που  θα  αναφέρεται  πρώτη 

στο πρόγραµµα των αγώνων. 

Οι  αγώνες  Κυπέλλου  θα  διεξάγονται  στα  ίδια  γήπεδα  που  οι  οµάδες 

έχουν  δηλώσει  για  τους  αγώνες  του  οικείου  πρωταθλήµατος  στο  οποίο 

µετέχουν. 
 

2.  Η  κοινοποίηση  του  προγράµµατος  των  αγώνων  γίνεται  πριν  από  ένα 

πενθήµερο,  εκτός  από  τις  περιπτώσεις  που  συντρέχει  ανώτερη  βία  ή 

λόγος  ταχείας  διεξαγωγής  κάποιου  αγώνα,  οπότε  µπορεί  να  γίνει  πριν 

από ένα τριήµερο. 

3.  Αγώνας  που  αναβλήθηκε  ή  διακόπηκε  εξαιτίας  των  καιρικών  συνθηκών 
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διεξάγεται  - υποχρεωτικά  - την  επόµενη  ηµέρα  στο  ίδιο  γήπεδο  και  την 

ίδια  ώρα  χωρίς  άλλη  ειδοποίηση,  στη  δε  περίπτωση  που  αναβληθεί  ή 

διακοπεί  και  ο  αγώνας  αυτός  (δηλαδή  ο  τελούµενος  την  επόµενη  της 

αρχικά προσδιορισµένης ηµέρας), για τον ίδιο λόγο που προαναφέρεται, 

ο  αγώνας  διεξάγεται  µέσα  σε  δεκαπέντε  (15)  ηµέρες  από  την  πρώτη 

αναβολή  ή   διακοπή   του,  εφαρµοζοµένων   αντίστοιχα   των   άρθρων   21 

παρ.1 α’ και 22 παρ. 2 α’ του παρόντος κανονισµού. 

4.  Κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος διεξάγεται µέσα σε 15 ηµέρες 

από  την  τελεσίδικη  απόφαση  που  αφορά  την  επανάληψή  του, στο  ίδιο 

γήπεδο που είχε αρχικά οριστεί. 

Σ’  αυτή   την   περίπτωση,  οι   οµάδες   ειδοποιούνται   τρεις   (3)  πλήρεις 

ηµέρες τουλάχιστον πριν από την τέλεση του αγώνα. 

5.  Για  τη  διεξαγωγή  των  αγώνων  του  Κυπέλλου  Ελλάδος  ορίζονται  από  το 
 

∆.Σ.  της  Ε.Π.Ο.  γήπεδα  τα  οποία  χρησιµοποιούνται  για  τη  διεξαγωγή 

των πρωταθληµάτων Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών. 
 
 

Άρθρο 62 
 

Κυρώσεις σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεων 
 

Σε  περίπτωση  που  γίνει  δεκτή  ένσταση  που  προβλέπεται  από  το  άρθρο  23 

του   παρόντος   Κανονισµού   η   υπαίτια   οµάδα   χάνει   τον   αγώνα   υπέρ   της 

αντίπαλης,  αποκλείεται   από   τους   περαιτέρω   αγώνες   Κυπέλλου   και   της 

αφαιρούνται  από  τον  πίνακα  βαθµολογίας  του  πρωταθλήµατος  στο  οποίο 

συµµετέχει  τόσοι  βαθµοί  όσοι  ορίζονται  από  τον  παρόντα  Κανονισµό  για  τη 

διαπραχθείσα  παράβαση. Οι  ίδιες  κυρώσεις  επιβάλλονται  από  το  αρµόδιο 

όργανο και σε κάθε περίπτωση µη έναρξης ή διακοπής αγώνα µε 

υπαιτιότητα της µιας ή και των δύο οµάδων. 
 
 

Άρθρο 63 
 

Αποχώρηση οµάδας - ∆ιακοπή αγώνα - Παραίτηση 
 

1.  α)  Οµάδα  η  οποία  αποχωρεί  από  αγώνα  του  Κυπέλλου  ή  του  αγώνα 

Κυπέλλου   πρωταθλητών   (SUPER   CUP)   µεταξύ   πρωταθλητού   Α’ 

Εθνικής  και  Κυπελλούχου  Ελλάδος  πριν  τη  λήξη  του  κανονικού 

χρόνου (συµπεριλαµβανοµένης και της τυχόν παράτασης καθώς και 
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του  χρόνου  εκτέλεσης  των  πέναλτυ)  εκτός  από  τις  άλλες  κυρώσεις 

που   υφίσταται,  δεν   έχει   δικαίωµα   να   πάρει   το   µερίδιό   της   από 

τηλεοπτικά δικαιώµατα. 

β)  Το  ποσό  αυτό  περιέρχεται  στην  Ε.Π.Ο.  παράλληλα  δε  η  υπαίτια 

οµάδα τιµωρείται µε αφαίρεση πέντε (5) βαθµών από τον πίνακα της 

βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει. 

2.  Οµάδα  που  γίνεται  υπαίτια  διακοπής  αγώνα  Κυπέλλου  ή  του  αγώνα 
 

Κυπέλλου  πρωταθλητών  (SUPER CUP) µεταξύ  πρωταθλητού  Α’ Εθνικής 

και  Κυπελλούχου  Ελλάδος  σύµφωνα  µε  το  Φ.Α.,  εκτός  από  τις  άλλες 

συνέπειες που υφίσταται, τιµωρείται µε αφαίρεση τριών  (3) βαθµών από 

τον πίνακα της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει. 

3.  α)  Απαγορεύεται η παραίτηση  των  οµάδων  που µετέχουν στα 

πρωταθλήµατα  Α΄,  Β΄ και Γ΄ Εθνικών κατηγοριών,  από  τη 

συµµετοχή τους  στη  διοργάνωση του   Κυπέλλου Ελλάδος 

επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών. 

β)  Η παράβαση της ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται, εκτός από τις άλλες 

συνέπειες  που  προβλέπουν  οι  κανονισµοί  σε  βάρος  της  υπαίτιας 

οµάδας,  αφενός   µεν   την   καταβολή   κάθε   σχετικού   εξόδου   που 

πραγµατοποιήθηκε (µετακινήσεις διαιτησίας, χάραξης γηπέδου 

κ.λπ.) αφετέρου  δε  την  αφαίρεση  τριών  (3) βαθµών  από  τον  πίνακα 

της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει. 

4.  α)  Οµάδα   που   δεν   εµφανίζεται   να   αγωνιστεί   -εκτός   από   τις   άλλες 

συνέπειες-  χάνει  τον  αγώνα,  επιβάλλεται  σε  βάρος  της  χρηµατική 

ποινή  αντίστοιχη  του  άρθρου  58 παρ. 3 και  της  αφαιρούνται  τρεις 

(3) βαθµοί από τον πίνακα της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο 

οποίο συµµετέχει. 

β)  Το ποσό της χρηµατικής  ποινής  κατατίθεται  από την υπαίτια οµάδα 

στην   Ε.Π.Ο.  και   περιέρχεται   κατά   80%  στην   αντίπαλη   (ΠΑΕ   ή 

σωµατείο), 10% στο  ταµείο  της  Ε.Π.Ο. και  10% στο  ταµείο  αρωγής 

ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών. 

5.  α)  Οµάδα που παραιτείται από τον τελικό αγώνα του Κυπέλλου, αφενός 

δεν έχει δικαίωµα να συµµετάσχει σε οποιοδήποτε πρωτάθληµα από 

αυτά που διοργανώνει η UEFA, αφετέρου της αφαιρούνται δέκα (10) 
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βαθµοί από τον πίνακα βαθµολογίας του πρωταθλήµατος της 

αµέσως  επόµενης  αγωνιστικής  περιόδου  στο  οποίο  δικαιούται  να 

µετάσχει. 
 

β)  Στην  παραπάνω  περίπτωση,  Κυπελλούχος  Ελλάδος  ανακηρύσσεται 
 

η   αντίπαλός   της   οµάδα   στον   τελικό   αγώνα.  Αν   όµως,  αυτή   η 

τελευταία  συµβαίνει  να  είναι  και  πρωταθλήτρια  Ελλάδος,  τότε  στη 

διοργάνωση   του   πρωταθλήµατος   Κυπελλούχων   UEFA  θα   πάρει 

µέρος  η  νικήτρια  του  αγώνα  που  θα  γίνει  µεταξύ  των  δύο  οµάδων 

που ηττήθηκαν στους ηµιτελικούς αγώνες. 
 
 

Άρθρο 64 
 

∆ιανοµή εισιτηρίων αγώνων 
 

1.  α)  Η  Ε.Π.Ο.  στην  οποία  ανήκει  η  οικονοµική  οργάνωση  των  αγώνων 

του  Κυπέλλου,  επιµελείται  για  την  εκτύπωση   των  εισιτηρίων   των 

αγώνων  και  την  παραπέρα  προώθηση  τους  στις  οµάδες  που  είναι 

γηπεδούχες. 

β)  Το  ανωτέρω  έργο  της  Ε.Π.Ο. µπορεί  να  το  αναθέτει  στις  Ενώσεις  ή 

στις οµάδες που είναι γηπεδούχες πλην του τελικού. 

γ)  Σε  µια  τέτοια  περίπτωση, η  Ένωση  ή  η  γηπεδούχος  οµάδα  οφείλει 
 

να συµµορφώνεται απόλυτα στις διατάξεις της οικονοµικής 

εγκυκλίου  και  στις  υποδείξεις  της  Ε.Π.Ο.  σε  ότι  αφορά  τον  τρόπο 

διάθεσης των εισιτηρίων. 

Αν δεν συµµορφώνεται στον όρο αυτό, η Ε.Π.Ο. έχει το δικαίωµα να 

εκδίδει  νέα  εισιτήρια, ακυρώνοντας  αυτά  που  τυχόν  εκδόθηκαν  και 

διατέθηκαν µέσω Ένωσης ή οµάδας. 

2.  α)  Κατά   τη   διανοµή   των   εισιτηρίων   η   Ε.Π.Ο.  έχει   το   δικαίωµα   να 
 

παρακρατήσει   ποσοστό   µέχρι   10%  σε   σχέση   µε   το   σύνολο   των 

εισιτηρίων κάθε κατηγορίας, για να καλύπτει τις υποχρεώσεις της. 

β)  Για  τους  αγώνες  αυτούς,  εφ’  όσον  υπάρξει  συµφωνία  µεταξύ  των 

διαγωνιζόµενων οµάδων, η φιλοξενούµενη οµάδα λαµβάνει εισιτήρια 

σε   αριθµό   και   µε   τον   τρόπο   που   καθορίστηκε   στην   έγγραφη 

συµφωνία τους. 
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Άρθρο 65 
 

Οικονοµική εκκαθάριση αγώνα 
 

Ειδικά  για  τους  αγώνες  Κυπέλλου  Ελλάδος, πλην  του  τελικού, το  καθαρό 

προϊόν  που  προκύπτει  µετά  από  την  οικονοµική  εκκαθάριση  ανήκει  και 

περιέρχεται στο γηπεδούχο σωµατείο. 
 
 

Άρθρο 66 
 

Τηλεοπτικά 
 

Το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. έχει το αποκλειστικό δικαίωµα για το σύνολο των αγώνων 
 

ή  για  µεµονωµένους  αγώνες  του  Κυπέλλου  Ελλάδος,  και  για  τους  αγώνες 
 

Super Cup και All Star Game, να αναθέτει σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή 
 

σε τηλεοπτικό σταθµό το αποκλειστικό δικαίωµα ζωντανής ή 
 

µαγνητοσκοπηµένης µετάδοσης µε παράλληλη διαφηµιστική 

εκµετάλλευση. Με την υπογραφόµενη σύµβαση καθορίζεται κάθε θέµα που 

αφορά και έχει σχέση µε τις µεταδόσεις αυτές. 
 
 

Άρθρο 67 
 

Έπαθλα τελικού αγώνα 
 

1.  Το έπαθλο των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος είναι κύπελλο και 

απονέµεται  στη  νικήτρια  οµάδα  του  τελικού  αγώνα,  αµέσως  µετά  τη 

λήξη του, µαζί µε µετάλλια για τους αθλητές. 

2.  Στην   οµάδα   που   κατατάσσεται   δεύτερη   στο   Κύπελλο   απονέµονται 
 

µετάλλια, αµέσως µετά τη λήξη του τελικού αγώνα. 
 

3.  Στο  διαιτητή  και  τους  βοηθούς  διαιτητές, καθώς  και  στους  προπονητές 

των  οµάδων  του  τελικού  αγώνα,  απονέµεται  στον  καθένα  από  ένα  (1) 

µετάλλιο. 
 

4.  α)  Όλοι  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   τη   νικήτρια 

οµάδα και δεύτερη αυτή που ηττήθηκε. 

β)  Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σ’ αυτή τους την 

υποχρέωση, τιµωρούνται µε ποινή αποκλεισµού δύο (2) αγωνιστικών 

ηµερών  πρωταθλήµατος  και  χρηµατική  ποινή  πέντε  χιλιάδων  ευρώ 
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(5.000€)  και   εφ’  όσον   αποδειχθεί   υπαιτιότητα   της   ΠΑΕ   ή   του 

σωµατείου  και  της  διοίκησής  του  κατά  την  κρίση  της  διοργανώτριας 

αφαιρούνται   τρεις   3  βαθµοί   από   τον   πίνακα   βαθµολογίας   της 

αµέσως προσεχούς περιόδου και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων 

ευρώ (50.000€). 
 
 

Άρθρο 68 
 

Πειθαρχική δικαιοδοσία 
 

Για τις παραβάσεις που τελούνται  από  ΠΑΕ που αγωνίζονται    στο 

πρωτάθληµα Α΄  ή  Β΄  ή  Γ΄  Εθνικής  κατηγορίας  ή  από  τους  καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο ενεργούντες για  λογαριασµό τους (ποδοσφαιριστές µέλη ∆.Σ., 

προπονητές  κ.λπ.), οι  οποίες  σχετίζονται  µε  αγώνες  Κυπέλλου  Ελλάδος  και 

για  τις  οποίες  έχουν  εφαρµογή  οι  διατάξεις  του  παρόντος  Κανονισµού  η 

αρµοδιότητα επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων ανήκει  στην 

πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Ο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 
 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 69 

Γενική Αρχή 
 

1.  Οι  ποινές  που  αναφέρονται  στο  παρόν  κεφάλαιο  επιβάλλονται  για  τις 

παραβάσεις και τα αδικήµατα που αναφέρονται στον παρόντα 

Κανονισµό,  αλλά  και  στο  Καταστατικό  και  τους  λοιπούς  Κανονισµούς 

της Ε.Π.Ο. 

2.  Οι χρηµατικές ποινές που αναφέρονται στις επιµέρους διατάξεις 

επιβάλλονται, αν δεν ορίζεται άλλως : 

α)  εις ολόκληρον για τις οµάδες Α΄ Εθνικής κατηγορίας, 
 

β)  κατά τα 3/4 για τις οµάδες Β΄ Εθνικής κατηγορίας, 
 

γ) κατά τα 2/4 για τις οµάδες Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, 
 

δ) κατά το 1/4 για τις οµάδες των Πανελλήνιων Ερασιτεχνικών 
 

Πρωταθληµάτων. 
 

3.  Οι  ποινές  σε  ποδοσφαιριστές  και  αξιωµατούχους  οµάδων  επιβάλλονται 

κατ αντιστοιχία της παρ.2, εκτός εάν ορίζεται άλλως. 
 
 

Άρθρο 70 
 

Υπαιτιότητα – Απόπειρα – Συµµετοχή 
 

1.  Οι παραβάσεις τιµωρούνται ανεξάρτητα µε το εάν έχουν διαπραχθεί από 

πρόθεση ή από αµέλεια, εκτός εάν άλλος προβλέπεται ειδικά. 

2.  Τιµωρούνται επίσης οι ενέργειες που αποτελούν απόπειρα. Στην 

περίπτωση  ενεργειών  που  αποτελούν  απόπειρα,  το  όργανο  θα  µειώνει 

ανάλογα   την   προβλεπόµενη   ποινή   για   την   πραγµατική   τέλεση.  Θα 

καθορίζει  τον  βαθµό  της  µείωσης, χωρίς  όµως  να  δύναται  να  επιβάλλει 

ποινή κάτω του χαµηλότερου ορίου του προστίµου. 

3.  Τιµωρείται  επίσης  οποιοσδήποτε  που  εν  γνώσει  του  συµµετέχει  στην 

διάπραξη  µίας  παραβάσεως,  είτε  ως  αυτουργός  είτε  ως  συνεργός.  Το 

όργανο   λαµβάνει   υπόψη   τον   βαθµό   της   ενοχής   του   εµπλεκόµενου, 
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µειώνοντας  την  ποινή  ανάλογα.  ∆εν  δύναται  όµως  να  επιβάλλει  ποινή 

κάτω του χαµηλότερου ορίου του προστίµου. 
 
 

Άρθρο 71 
 

Ποινές κοινές για φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
 

1.  Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα τιµωρούνται µε τις ακόλουθες ποινές: 
 

α)  προειδοποίηση, 
 

β)  επίπληξη, 
 

γ)  πρόστιµο. 
 

2.  Οι ακόλουθες ποινές επιβάλλονται µόνον σε φυσικά πρόσωπα: 
 

α)  παρατήρηση, 
 

β)  αποβολή, 
 

γ)  αγωνιστικός αποκλεισµός, 
 

δ)  απαγόρευση   εισόδου   στα   αποδυτήρια   ή   στην   τεχνική   περιοχή 
 

(πάγκο αναπληρωµατικών), 
 

ε) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο, 
 

στ) απαγόρευση συµµετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που 

σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο. 

3.  Οι ακόλουθες ποινές επιβάλλονται µόνον σε νοµικά πρόσωπα: 
 

α)  ακύρωση του αποτελέσµατος ενός αγώνα, 
 

β)  κατακύρωση αγώνα υπέρ αντιπάλου (απώλεια αγώνα), 
 

γ)  αφαίρεση βαθµών, 
 

δ)  απαγόρευση αγώνα σε ένα συγκεκριµένο γήπεδο, 
 

ε) διεξαγωγή αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο, 
 

στ) διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές, 
 

ζ) απαγόρευση µετεγγραφών, 
 

η)  αποκλεισµός από αγώνες ή από διοργάνωση, 
 

θ)  υποβιβασµός στην επόµενη κατώτερη κατηγορία. 
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Άρθρο 72 
 

Αδικήµατα και ποινές για φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
 

1.  Προειδοποίηση 
 

Η προειδοποίηση αποτελεί την υπενθύµιση της ουσίας ενός 

πειθαρχικού  κανόνα  σε  συνδυασµό  µε  την  απειλή  ποινής  σε  περίπτωση 

περαιτέρω παραβάσεως. 

2.  Επίπληξη 
 

Η επίπληξη αποτελεί την επίσηµη έκφραση αποδοκιµασίας στον δράστη 
 

µίας παραβάσεως. 
 

3.  Χρηµατική ποινή 
 

α)  Η  χρηµατική  ποινή  αναφέρεται  σε  ΕΥΡΩ  (€)  και  καταβάλλεται  σε 
 

ΕΥΡΩ (€). 
 

β)  Τα   σωµατεία   και   οι   Π.Α.Ε.  είναι   αλληλέγγυα   υπεύθυνα   για   τις 

χρηµατικές ποινές που επιβάλλονται  σε ποδοσφαιριστές και 

αξιωµατούχους των οµάδων τους. Το γεγονός ότι ένα φυσικό 

πρόσωπο  έχει  αποχωρήσει  από  ένα  σωµατείο  ή  ΠΑΕ  δεν  ακυρώνει 

την αλληλέγγυο ευθύνη. 
 
 

Άρθρο 73 
 

Παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) 
 

1.  Η  παρατήρηση  (κίτρινη  κάρτα)  αποτελεί  µία  προειδοποίηση  από  τον 

διαιτητή προς έναν ποδοσφαιριστή κατά την διάρκεια του αγώνα, για την 

επιβολή κύρωσης για αντιαθλητική συµπεριφορά µικρής βαρύτητας. 

2.  Ένας ποδοσφαιριστής δέχεται παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) όταν 

διαπράξει µία από τις ακόλουθες παραβάσεις: 

α)  αντιαθλητική  συµπεριφορά  όπως  αντικανονικό  παιγνίδι, επικίνδυνο 
 

παιγνίδι   ή   τράβηγµα   της   φανέλας   αντιπάλου,  ή   οποιουδήποτε 

τµήµατος του σώµατός του, 

β)  επίδειξη  αποδοκιµασίας  προς  τους  αξιωµατούχους  του  αγώνα,  είτε 

λόγω είτε έργω (κριτική αποφάσεων, διαµαρτυρία), 

γ)  παράβαση των Κανόνων του Παιχνιδιού (Laws of the Game), 
 

δ)  καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού, 
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ε) µη  συµµόρφωση  µε  την  απαιτούµενη  απόσταση  κατά  την  διάρκεια 

λακτισµάτων από το σηµείο του κόρνερ ή ελευθέρων λακτισµάτων, 

στ) είσοδος ή εκ νέου είσοδος στον αγωνιστικό χώρο χωρίς προηγούµενη 

άδεια του διαιτητή, 

ζ) αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς προηγούµενη άδεια του 

διαιτητή, 

η)  θέατρο (βουτιά, προσποίηση τραυµατισµού, κλπ.). 
 

3.  ∆ύο   παρατηρήσεις   (2)  (δυο   κίτρινες   κάρτες)  κατά   την   διάρκεια   του 

αυτού  αγώνα  επισύρουν  αποβολή  (έµµεση  κόκκινη  κάρτα)  και  κατά 

συνέπεια  τον  αυτόµατο  αποκλεισµό  από  τον  επόµενο  αγώνα.  Οι  δύο 

παρατηρήσεις που επέσυραν την κόκκινη κάρτα ακυρούνται. 

4.  Οι ακόλουθες περιπτώσεις επισύρουν τον αυτόµατο αποκλεισµό από τον 

επόµενο αγώνα ή τους επόµενους αγώνες: 

α)  Συµπλήρωση  τεσσάρων  παρατηρήσεων  (4) (τέσσερις  κίτρινες  κάρτες) 
 

σε  αγώνες  της  ίδιας  διοργάνωσης,  επισύρουν  ποινή  αποκλεισµού 
 

µίας αγωνιστικής ηµέρας. 
 

β)  Συµπλήρωση   επτά   παρατηρήσεων   (7)  (επτά   κίτρινες   κάρτες)  σε 

αγώνες  της  ίδιας  διοργάνωσης,  επισύρουν  ποινή  αποκλεισµού  δύο 

αγωνιστικών ηµερών. 

γ) Συµπλήρωση εκ νέου τριών παρατηρήσεων (3) (τρεις κίτρινες κάρτες) 
 

(κ.ο.κ. δηλαδή  δέκα, δεκατρείς) επισύρουν  ποινή  αποκλεισµού  δύο 

αγωνιστικών ηµερών. 

Για  τα  επαγγελµατικά  πρωταθλήµατα  και  για  το  Κύπελλο  Ελλάδος, 
 

οι   ποινές   αποκλεισµού   που   επιβάλλονται   µε   τις   διατάξεις   του 

εδαφίου   αυτού,  εκτίονται   στις   τέσσερις   (4)  επόµενες   αγωνιστικές 

ηµέρες, από  την  ηµέρα  του  αγώνα  που  ο  ποδοσφαιριστής  δέχθηκε 

την τέταρτη ή έβδοµη (κ.ο.κ.) παρατήρηση. Η επιλογή των 

αγωνιστικών  ηµερών  γίνεται  από  την  οµάδα  του  ποδοσφαιριστή  που 

υποχρεούται εντός 48 ωρών από την αυτοδίκαιη τιµωρία, να δηλώσει 

µε έγγραφο στην διοργανώτρια την αγωνιστική (ή αγωνιστικές) ηµέρα 

που   θα   εκτιθεί   η   ποινή.  Σε   περίπτωση   µη   αποστολής   εγγράφου 

επιλογής,  η   ποινή   εκτίεται   την   αµέσως   επόµενη   ή   τις   αµέσως 

επόµενες  αγωνιστικές  ηµέρες.  Την  αµέσως  επόµενη  ή  τις  αµέσως 
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