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Αρ. Πρωτ. 1192 Νέα Έφεσος: 06-08-2022

Προς: Σωματεία Ε.Π.Σ. Πιερίας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

         Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας αφού έλαβε υπ’ όψη της:
     1.-Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα
     2.-Τον Κ.Α.Π. όπως ισχύει από σήμερα
     3.-Το καταστατικό της
     4. Το υγειονομικό πρωτόκολλο όπως αυτό ισχύει.
     5.-Την 9η / 05-08-2022 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Πιερίας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

     Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ε.Π.Σ. Πιερίας περιόδου 2022-2023.

1.-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ
       α) Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών της Ε.Π.Σ. Πιερίας συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
τα σωματεία της Γ’ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας και τα σωματεία της Α΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας,
προαιρετικά δε τα σωματεία της Β΄ ,  Γ’  ερασιτεχνικής κατηγορίας της Ένωσης καθώς και οι ερασιτεχνικές
ομάδες που ίδρυσαν ΠΑΕ.
       β) Τα παραπάνω σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι 25-08-2022 στην Ένωση
δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την Ε.Π.Σ. Πιερίας εις διπλούν. Δηλώσεις
συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μπορούν να γίνουν δεκτές και θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν
εμπρόθεσμα εφ’ όσον μέχρι την υποβολή τους δεν έγινε η κλήρωση των αγώνων από την Ένωση.

γ) Στην δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθούν και τα χρώματα του σωματείου σύμφωνα με
όσα ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

       δ) Τέλος στην ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιηθεί και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουν για
τους αγώνες Κυπέλλου.

2.-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
       Οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνών της Ε.Π.Σ. Πιερίας διοργανώνονται από την Ένωση από 01-
09-2022 και μετά.

3.-ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
Ο τρόπος τέλεσης των αγώνων Κυπέλλου ερασιτεχνών της Ε.Π.Σ.  Πιερίας θα εξαρτηθεί από τον

αριθμό των ομάδων της Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας που θα δηλώσουν συμμετοχή.
α) Οι αγώνες Κυπέλλου ερασιτεχνών της Ε.Π.Σ. Πιερίας διεξάγονται με το σύστημα απλών

συναντήσεων έως την προημιτελική φάση, έπειτα από δημόσια κλήρωση που γίνεται από την Ε.Π.Σ.
Πιερίας. Γηπεδούχος έως την προημιτελική φάση θα είναι ομάδα που αγωνίζεται στην κατώτερη
κατηγορία. Σε περίπτωση που από την κλήρωση προκύψει ζευγάρι με αμάδες που αγωνίζονται
στην ιδία κατηγορία γηπεδούχος ορίζεται η ομάδα που κληρώθηκε πρώτη

β) Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την
διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π.(παράταση – πέναλτι)

γ)  Οι προημιτελικοί και ημιτελικοί αγώνες θα είναι διπλοί,  δηλ.  ένας στην έδρα κάθε ομάδας.  Δεν
ισχύει το εκτός έδρας γκολ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

δ) Ο τελικός για την ανάδειξη Κυπελλούχου της Ένωσης θα γίνει στο Α΄ Δ.Α.Κ. Κατερίνης.
ε) Η οικονομική διαχείριση του Τελικού ανήκει αποκλειστικά στη διοργανώτρια.

           στ) Κατ’ εξαίρεση για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο επιτρέπονται πέντε (5) αλλαγές σε τρείς
διακοπές στην κανονική διάρκεια του αγώνα και μία (1) σε τυχόν παράταση (άρθρο 16 παρ. 3 α  του ΚΑΠ).



4.-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Η πρώτη φάση θα ορισθεί με νέα απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της ΕΠΣ Πιερίας.
Θ’ αγωνισθούν οι ερασιτεχνικές ομάδες των ΠΑΕ, οι ομάδες της Α’ και Β’ ερασιτεχνικής κατηγορίας.
Στη Β΄ φάση θ’ αγωνισθούν και τα σωματεία της Γ΄ Τοπικής ερασιτεχνικής όσα δήλωσαν συμμετοχή

τα οποία από την κλήρωση που θα προκύψει θα είναι γηπεδούχα εκτός εάν κληρωθούν μεταξύ τους οπότε
γηπεδούχο θα είναι αυτό που βγήκε πρώτο από την κλήρωση.

Οι ομάδες της Γ΄ εθνικής κατηγορίας θα συμμετέχουν μετά από απόφαση της Ε.Ε.

5.-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε χωρίς να ευθύνονται οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα διεξάγεται

μέσα σε (15) ημέρες από την αναβολή ή την διακοπή του.

6.-ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες ορίζονται με το πρόγραμμα των

αγώνων.
β)  Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στην διάθεση της Ένωσης το γήπεδο

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

7.-ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
Για το αν θα διεξαχθεί ένας αγώνας ή θα συνεχισθεί και το αν είναι κατάλληλο το γήπεδο μόνος

αρμόδιος είναι ο διαιτητής και οι ομάδες που αγωνίζονται έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε
οποιαδήποτε απόφαση του χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση.

8.-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
Όπως ορίζει το άρθρο 18 του Κ.Α.Π. σημειώνεται ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΘΕΙ

ποδοσφαιριστής χωρίς δελτίο αθλητικής ιδιότητας σε αγώνα Κυπέλλου. Σε περίπτωση συμμετοχής του η
διοργανώτρια επεμβαίνει ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις (μηδενισμός στον
συγκεκριμένο αγώνα και αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος.
Στους αγώνες Κυπέλλου δεν υφίσταται περιορισμός όσο αφορά την συμμετοχή ποδοσφαιριστών λόγο
ηλικίας .

Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών όσο ν’  αφορά την ηλικία είναι ελεύθερη.

9.- ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Ως η προκήρυξη του πρωταθλήματος

10.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Ως η προκήρυξη του πρωταθλήματος

11.-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ-ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
· Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα εφαρμόζονται οι

διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του πειθαρχικού κώδικα.
· Ομάδα που παραιτείται από τον τελικό του κυπέλλου τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης (5) πέντε

βαθμών από το εν εξελίξει πρωτάθλημα ή αυτό που μόλις τελείωσε και (3) τριών βαθμών από το
επόμενο πρωτάθλημα.

· Ομάδα που Αποχωρεί από τον τελικό μετά την έναρξή του τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης (5) πέντε
βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται να πάρει μέρος.

12.- ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ Ε.Π.Σ.
Η νικήτρια ομάδα του τελικού αγώνα του Κυπέλλου της Ε.Π.Σ. Πιερίας θα συμμετέχει στο Κύπελλο

Ελλάδος την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο 2023-2024.

13.-ΚΥΠΕΛΛΟ-ΕΠΑΘΛΑ
Στην ομάδα που ανακηρύσσεται Κυπελλούχος απονέμεται Κύπελλο και εικοσιπέντε (25) μετάλλια.
Στην ομάδα που μετέχει στον τελικό και χάνει απονέμεται επίσης Κύπελλο και εικοσιπέντε (25)

μετάλλια.
Στον διαιτητή τους βοηθούς και στους προπονητές των ομάδων του τελικού απονέμεται από ένα

μετάλλιο.



14.-ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Οι ποινές που προκύπτουν από τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου της διοργανώτριας ΕΠΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ εκτίονται και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα

15.-ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή τον Κ.Α.Π. και την αθλητική νομοθεσία θα γίνεται με

απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της διοργανώτριας. Οτιδήποτε αλλαγές θα υπάρξουν θα
κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα σωματεία.

Τέλος η προκήρυξη αποτελεί σύμβαση μεταξύ της διοργανώτριας και των διαγωνιζομένων
σωματείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ        ΤΑ  ΜΕΛΗ

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος

                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ
Για  το  Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αστέριος Τόκας                                    Δημήτριος Τσακνάκης


