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Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη της: 

α. Το καταστατικό της 

β. Τους Κανόνες του Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου και τον ΚΑΠ  

    Ερασιτεχνικών Οµάδων, όπως αυτοί ισχύουν σήµερα  

γ. Την από   13.07.2022 απόφαση του ∆.Σ Νο   18   

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 

Τους αγώνες διεξαγωγής του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Σωµατείων Κορινθίας περιόδου 

2022 – 2023. 

 

1) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 

Στους  αγώνες Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Σωµατείων Κορινθίας συµµετέχουν 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  όλα τα Σωµατεία της Α΄  και Β΄ Τοπικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 

της Ε.Π.Σ. Κορινθίας και προαιρετικά τα Σωµατεία της Γ΄ Κατηγορίας. 

Ι. Τα παραπάνω Σωµατεία έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν µέχρι 18.08.2022 στη 

Γραµµατεία της ΕΝΩΣΗΣ ∆ήλωση Συµµετοχής, που πρέπει να συνοδεύεται από 

χρηµατικό παράβολο εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ για την Α΄  Τοπική κατηγορία, ,  εκατό 

(100) ΕΥΡΩ για την Β΄ Τοπική Κατηγορία και πενήντα (50) ευρώ για την Γ΄ Τοπική 

Κατηγορία. Τα παράβολα θα κατατεθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην Τράπεζα Πειραιώς 

στον λογαριασµό που τηρεί η Ε.Π.Σ. Κορινθίας GR1601725090005509021645743 

 

Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της Προκήρυξης και του 

Κανονισµού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.).     

ΙΙ. ∆ηλώσεις συµµετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσµα µπορούν να γίνουν δεκτές και 

θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, εφόσον µέχρι την υποβολή τους δεν έγινε η 

κλήρωση των αγώνων.  

ΙΙΙ. Η µη υποβολή δήλωσης συµµετοχής ή υποβολή δήλωσης µε όρους συνεπάγεται α) τον 

αποκλεισµό της Οµάδος από το Κύπελλο αυτό. β)Την επιβολή χρηµατικής ποινής  έως 
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πεντακόσια (500) ευρώ και γ) Την απώλεια του πρώτου επίσηµου αγώνα του πρωταθλήµατος 

στο οποίο δικαιούται να συµµετέχει η υπαίτια οµάδα (άρθρο 38 του ΚΑΠ) δ) Στην ίδια 

δήλωση πρέπει επίσης να αναγράφονται και τα χρώµατα της Οµάδας . 

 

 2) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 
 
 Α) Στον ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ διεξαγωγής των αγώνων θα αγωνιστούν οι οµάδες Β, Γ΄ Τοπικής 

Ερασιτεχνικής Κατηγορίας µε το σύστηµα των απλών συναντήσεων αποκλεισµού (νοκ-αουτ) 

ύστερα από δηµόσια κλήρωση. Στην δεύτερη φάση θα αγωνιστούν τα Σωµατεία που 

προκρίθηκαν από την πρώτη φάση και τα Σωµατεία της Α΄ κατηγορίας. 

Β) Οι αγώνες διεξάγονται µε το σύστηµα των απλών συναντήσεων αποκλεισµού (νοκ αουτ) 

µέχρι τον ηµιτελικό γύρο. 

Γ) Όλοι οι αγώνες ορίζονται ύστερα από δηµόσια κλήρωση. Η οµάδα που κληρώνεται πρώτη 

είναι γηπεδούχος. 

∆) Ο ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ θα διεξαχθεί µε το σύστηµα των διπλών συναντήσεων. 

Η οµάδα που κληρώνεται πρώτη είναι γηπεδούχος.  

Αν από τα αποτελέσµατα και των δύο αγώνων δεν προκύπτει η οµάδα που προκρίνεται, θα 

ισχύει ότι ορίζει ο ΚΑΠ . 

Ε) Ο ΤΕΛΙΚΟΣ για την ανάδειξη του Κυπελλούχου της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ θα διεξαχθεί 

στο ∆ΑΚ Κορίνθου. 

 

3) ΓΗΠΕ∆Α ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ-ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ-

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Το πρόγραµµα των αγώνων Κυπέλλου καθορίζει την ηµεροµηνία διεξαγωγής κάθε αγώνα, την 

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.  Κάθε αλλαγή γηπέδου έστω και αν 

συµφωνούν οι αντίπαλες οµάδες απαγορεύεται. 

Εφόσον υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρός λόγος δύνανται τα Σωµατεία να δηλώσουν διαφορετικό 

γήπεδο µετά πάντοτε από έγκριση της διοργανώτριας Ε.Π.Σ. Κορινθίας. 

Οι αγώνες Κυπέλλου θα διεξάγονται, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, σε γήπεδα που πληρούν όλους τους 

όρους και προϋποθέσεις τελέσεως αυτών και έχουν σχετική άδεια λειτουργίας-

καταλληλότητας του γηπέδου. Σε περίπτωση, δε, που κατά το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής 

του Κυπέλλου, διαπιστωθεί από τα αρµόδια όργανα, έλλειψη όρων και προϋποθέσεων 

λειτουργίας και ασφαλούς διεξαγωγής αγώνων σε κάποιο γήπεδο, τότε η Επιτροπή 

Πρωταθλήµατος και Κυπέλλου  θα αλλάζει την έδρα του Σωµατείου που έχει δηλώσει αυτό, 

µε άλλο γήπεδο, µέχρι αποκαταστάσεως της ελλείψεως. Ουδεµία αθλητική συνάντηση 

διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης (Γηπεδούχο Σωµατείο) να έχει 

εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Τις άδειες των αγώνων θα τις βγάζει ο 

Προϊστάµενος του γραφείου αθλητισµού της Περιφέρειας. Προϋπόθεση για να βγει η 

άδεια αγώνα είναι φυσικά να υπάρχει άδεια λειτουργίας- καταλληλότητας του γηπέδου 

από τον ∆ήµο στα διοικητά όρια του οποίου ανήκει το γήπεδο. Γηπεδούχες οµάδες µε την 

έννοια του Κανονισµού αυτού, είναι εκείνες που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή στα 

γήπεδα άλλων οµάδων ή Αρχής τα οποία όµως έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες για αγώνες των 

Πρωταθληµάτων τους  έχοντας αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των 

διαγωνιζοµένων, µέσα πρώτων βοηθειών .  

Στους αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ προκειµένου να διεξαχθεί ένας αγώνας είναι υποχρεωτική, µε 

ευθύνη της γηπεδούχου οµάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα 
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ιατρού αγώνα. 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 τη ζωή περιστατικά 

που µπορεί να προκύψουν σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα ιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται 

µε υπαιτιότητα της γηπεδούχου οµάδας, η οποία χάνει τον αγώνα µε τέρµατα 0-3 και 

της επιβάλλεται χρηµατική ποινή τριακόσια (300) ευρώ 

Τα γηπεδούχα σωµατεία υποχρεούνται να διαθέτουν το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό , 

µάσκα οξυγόνου, φορείο αλλά και ότι επιβάλλεται να προµηθευτούν. 

Όσον αφορά στην αρίθµηση των στολών, θα ισχύσει η αρίθµηση στην 
εµφάνιση (φανέλα-παντελονάκι) των ποδοσφαιριστών/στριών από το ένα 
(1) έως το είκοσι (20). 
 

4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  

Η ηµεροµηνία κλήρωσης και έναρξης της πρώτης φάσης  των αγώνων Κυπέλλου 

Ερασιτεχνικών Σωµατείων Κορινθίας θα κοινοποιηθεί µε νεότερο έγγραφο. 

 

5) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξαιτίας καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται την αµέσως 

επόµενη Τετάρτη εφόσον τούτο είναι εφικτό άλλως ορίζεται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες 

από την πρώτη αναβολή του. 

 

6) ΓΗΠΕ∆Ο ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

Για το αν θα διεξαχθεί ή θα συνεχιστεί ένας αγώνας και για το αν είναι κατάλληλο το γήπεδο, 

µόνος αρµόδιος είναι ο διαιτητής και οι οµάδες που αγωνίζονται πρέπει να συµµορφώνονται 

σε κάθε σχετική απόφασή του, χωρίς να έχουν το δικαίωµα να κάνουν ένσταση γι’ αυτό όπως 

ορίζει το άρθρο 10 παρ. 2 του Κ.Α.Π. 

 

7) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Στους αγώνες Κυπέλλου Ερασιτεχνών παίρνουν µέρος µόνο Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές 

ανεξαρτήτων ηλικίας, που ανήκουν στη δύναµη των Σωµατείων Α΄, Β΄, Γ΄. µε τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

α) Να είναι κάτοχοι δελτίου ατοµικών στοιχείων και µεταβολών ποδοσφαιριστή που εκδίδεται 

από την Ε.Π.Ο. και έχει αντικατασταθεί µε το νέου τύπου δελτίο (λευκό) 

β) Να είναι κάτοχοι ατοµικής κάρτας υγείας ποδοσφαιριστή που θα επιδεικνύεται στο 

διαιτητή µαζί µε το δελτίο ατοµικών στοιχείων ποδοσφαιριστή. 

      Η ∆ήλωση Συµµετοχής θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως 

άνω. 

 

8) ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

Για την οµάδα που παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα ή που 

παραιτείται από τον τελικό κυπέλλου ή αποχωρεί από τον τελικό µετά την έναρξή του 

εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1, 2, 3, 4 του ΚΑΠ και τον 

Πειθαρχικό Κώδικα. 

 

9) ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΥΣΦΗΜΙΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ 

ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Το άρθρο 20
Α
 του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. αναφέρει: 
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1.- Ως δυσφήµιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων θεωρούνται οι µε 

οποιονδήποτε τρόπο δηµόσιες δυσµενείς δηλώσεις ή κρίσεις σε βάρος της Ε.Π.Ο. και 

των οργάνων της, των Ενώσεων-µελών της και των οργάνων τους, των διοργανωτριών 

των αγώνων, των θεσµοθετηµένων δικαιοδοτικών και δικαστικών οργάνων του 

ποδοσφαίρου, όπως και των φυσικών προσώπων, αξιωµατούχων των ανωτέρω 

αρχών και οργάνων, επίσης των οργάνων διαιτησίας και γενικώς των διαιτητών, 

καθώς και οποιασδήποτε οµάδας και των αξιωµατούχων αυτής, από τις ΠΑΕ και τα 

σωµατεία και από τα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, που µε οποιονδήποτε τρόπο 

συνδέονται µε αυτές/α ή τις/τα εκπροσωπούν. ∆υσµενής κρίση θεωρείται, µεταξύ των 

άλλων, οποιαδήποτε δηµόσια δήλωση ή κρίση, που περιέχει µοµφές  κατά προσώπων, 

(διαιτητών ή µελών ποδοσφαιρικών δικαστικών ή λοιπών οργάνων κοκ) για 

σκοπιµότητα ή δόλο ή µεροληψία στην λήψη αποφάσεων κ.ο.κ. και κατ΄ αντικειµενική 

κρίση δύναται να βλάψει την τιµή και την υπόληψη κάποιου. 

2.- ∆ηµόσιες θεωρούνται οι δηλώσεις που έχουν σαν αποτέλεσµα την διάδοση της 

δήλωσης ή της κρίσης µε οποιοδήποτε µέσο ενηµέρωσης ή επικοινωνίας. 

5.β.- Οι  υποθέσεις δυσµενών κρίσεων που αφορούν στα τοπικά ερασιτεχνικά 

πρωταθλήµατα και οµάδες και τους αξιωµατούχους των οµάδων που συµµετέχουν 

σ΄αυτά όπως και τους αξιωµατούχους των Ενώσεων –µελών της Ε.Π.Ο. εκδικάζονται 

σε πρώτο βαθµό από τις Πειθαρχικές Επιτροπές των Ενώσεων, που θα επιλαµβάνονται 

είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν παραποµπής από το ∆.Σ.. της οικείας Ε.Π.Σ., και σε 

δεύτερο βαθµό από την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο.  

Στην περίπτωση που στρέφονται κατά της Ε.Π.Ο. δικάζονται από την Πειθαρχική 

Επιτροπή της Ε.Π.Ο.  

 

10) ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

1. Στη νικήτρια οµάδα του Τελικού αγώνα Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Σωµατείων Κορινθίας 

απονέµεται από την Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Κύπελλο και ανάλογος αριθµός µεταλλίων µετά 

τη λήξη του αγώνα. 

2. Στην οµάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέµεται επίσης Κύπελλο και ανάλογος αριθµός  

µεταλλίων. 

3. Στους διαιτητές, βοηθούς ∆ιαιτητών και προπονητές των οµάδων του Τελικού αγώνα 

Κυπέλλου απονέµεται µετάλλιο.   

4. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν µέρος στον Τελικό αγώνα Κυπέλλου, καθώς και οι 

αναπληρωµατικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και µετάλλια µε 

πρώτη τη  οµάδα που ηττήθηκε και δεύτερη τη νικήτρια οµάδα. 

Οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές που δεν πειθαρχούν σ’ αυτήν τους την υποχρέωση, 

τιµωρούνται µε ποινή αποκλεισµού δύο (2) αγωνιστικών ηµερών Πρωταθλήµατος ή 

Κυπέλλου και χρηµατική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ. Εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα 

του Σωµατείου και της ∆ιοίκησης του, κατά την κρίση της διοργανώτριας επιβάλλεται 

χρηµατική ποινή χίλια (1.000 €) ευρώ.(άρθρο 46  του ΚΑΠ) 

5. Στην οµάδα που δεν συµµορφώνεται µε το τελετουργικό της απονοµής και προβεί σε 

ενέργειες που προσβάλλουν το φίλαθλο πνεύµα επιβάλλεται χρηµατική ποινή 3.000,00 

ευρώ. .(άρθρο 46  του ΚΑΠ) 

6. Η Κυπελλούχος της Ε.Π.Σ. Κορινθίας θα συµµετάσχει υποχρεωτικά στο Κύπελλο 

Ελλάδος. (άρθρο 38 του ΚΑΠ) 

7. Η Κυπελλούχος της Ε.Π.Σ. Κορινθίας, θα συµµετάσχει σε αγώνα SUPER CUP µε τον 

πρωταθλητή της Ε.Π.Σ. Κορινθίας 

 

 



 5 

10) ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

α) Η διεξαγωγή του Κυπέλλου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Α.Π. όπως ισχύουν 

κατά την ηµέρα έναρξης των αγώνων του παραπάνω πρωταθλήµατος. 

β) Η ερµηνεία των διατάξεων του Κ.Α.Π. της προκήρυξης Κυπέλλου ανήκει στο ∆/Σ της 

Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 

γ) Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύµβαση προσχώρησης µεταξύ της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ σαν 

διοργανώτριας του Πρωταθλήµατος Κυπέλλου και των Σωµατείων  που θα δηλώσουν 

συµµετοχή σ’ αυτό.  

δ)  Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις των κανονισµών 

της Ε.Π.Ο, θα αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Σ. Κορινθίας στα πλαίσια πάντα 

του Κ.Α.Π.  

Κατά τα λοιπά θα εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων του Κ.Α.Π και του Π.Κ. 

Για το ∆/Σ της Ε.Π.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

  Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

 ΜΙΧΑΛΗΣ TΣΙΧΡΙΤΖΗΣ                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΚΑΣ  


