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Η Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη:
1) Το καταστατικό της,
2) Τις διατάξεις του ΚΑΠ 2022 και του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 2022 που θα ισχύσουν κατά την 

έναρξη των πρωταθλημάτων ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023.
3) Τους κανόνες παιδιάς ποδοσφαίρου
4) Τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο,
5) Την υπ αρίθμ.90 από 29-7-2022 απόφαση του Δ.Σ. αυτής,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
τους αγώνες πρωταθλημάτων Α ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023 όπου θα 
συμμετέχουν σύμφωνα με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα Α ' Κατηγορίας Δεκατρείς (13) 
ομάδες όπως μνημονεύονται παρακάτω, και η οποία (συμμετοχή) καθίσταται υποχρεωτική 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 του ΚΑΠ [Προκήρυξη — Δήλωση συμμετοχής]:

Α' ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1. ΑΟ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ
2. AON ΑΣΤΕΡΑΣ
3. ΑΟ ΑΡΗΣ
4. ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ
5. ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΓΕΡΑΝΙΟΥ
6. ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ
7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
8. ΑΓΣΣΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ
9. ΑΟ ΣΠΗΛΙΟΥ
10. ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
11. ΔΟΞΑ ΠΛΑΤΑΝΕ
12. ΟΦ ΑΡΜΕΝΩΝ
13. ΑΡΚΑΔΙ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ



ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ως 
Διοργανώτριας και των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα αυτά ανά 
κατηγορία
Το κάθε σωματείο δεσμεύεται από το καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις Οδηγίες και αποφάσεις 
της FIFA, της UEFA, της ΕΠΟ και της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ και τις τυχόν τροποποιήσεις τους. 
Οττοιαδήττοτε προϋπόθεση/υποχρέωση προέρχεται εκτός προκηρύξεων και κανονισμών 
ποδοσφαίρου, εφόσον δεν εγκριθεί με έναν επίσημο τρόπο από την Ε.Π.Ο., δεν ισχύει και 
δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε από την διοργανώτρια ούτε από τα 
δικαστικά/δικαιοδοτίκα όργανα της ΕΠΟ ή κατά λοιπών σωματείων και επιδιώκουν να 
κερδίσουν αγωνιστικό πλεονέκτημα, επικαλούμενα διατάξεις ή κανόνες εκτός προκηρύξεων 
και των Κανονισμών της ΕΠΟ ή προσφεύγουν ενώπιον τρίτων αρχών και όχι των 
προβλεπόμενων στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς της ΕΠΟ, τιμωρούνται από την 
οικεία πειθαρχική επιτροπή με ποινή αφαίρεσης ΔΕΚΑ (-10 βαθμών) από το πρωτάθλημα 
που συμμετέχουν και χρηματική ποινή 3.000,00 Ευρώ, ενώ ο Πρόεδρος και ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτών τιμωρούνται επίσης με ποινή απαγόρευσης εισόδου σε αγωνιστικούς 
χώρους από ένα (1) έως τρία (3) έτη και με χρηματική ποινή 3.000,00 Ευρώ ο καθένας.
(άρθρο 7 παραγ. 1 του ΚΑΠ 2022).
Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση. Σε περίπτωση μη αποδοχής 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ.3 του ΚΑΠ [Αποκλεισμός από το 
πρωτάθλημα με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ],

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Με την υπ αρίθμ.90/29-07-2022 απόφαση της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ημερομηνία έναρξης Τών^ιγώνων 
ορίζεται για την Α ' Κατηγορία το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 29/30-10-2022 και λήξη αώ ^ίν  εντός των 
χρονικών πλαισίων που προβλέπονται. Καθώς και το άρθρο 6 παρ.1 του ΚΑΠ [ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ], ( S i  , .Υ ^ \

(°(  Vs*)
ΑΡΘΡΟ 3ο \ 5 Γ  /!? /

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα σωματεία που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στα πρωταθλήματα αυτά ανά 
κατηγορία, έχουν δηλώσει συμμετοχή εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων, υποβάλλοντας 
στην Ένωση καθένα γραπτή δήλωση συμμετοχής.

1) Για να συμμετάσχει μια ομάδα στο πρωτάθλημα που δικαιούται πρέπει να υποβάλλει στην 
Ενωση γραπτή δήλωση συμμετοχής, συνυποσχετικό διαιτησίας/δήλωση σωματείου περί της 
αποδοχής του Καταστατικού των Κανονισμών των εγκυκλίων, των οδηγιών και των 
αποφάσεων της FIFA, UEFA και της ΕΠΟ (άρθρο 2, παρα.3°, εδαφ.Ιγ του Καταστατικού 
ΕΠΟ) υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου καθώς και Πράξη 
Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων,
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου περί της αποδοχής του 
καταστατικού, των κανονισμών, των εγκυκλίων οδηγιών και των αποφάσεων FIFA, UEFA 
και ΕΠΟ [άρθρο 2 παρ.3 εδάφιο ιγ του καταστατικού της ΕΠΟ], νόμιμα επικυρωμένη. Χωρίς 
την υποβολή των ως άνω καμία δήλωση Συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή και θα αποκλείεται 
του πρωταθλήματος, με απόφαση του ΔΣ της Διοργανώτριας, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 
παρ.3 του ΚΑΠ.

2) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ομάδων στα πρωταθλήματα θα είναι η μη 
οφειλή προς την Διοργανώτρια. Σε αντίθετη περίπτωση οι δηλώσεις συμμετοχής δεν θα 
γίνονται δεκτές και με απόφαση της επιτροπής πρωταθλήματος της ΕΠΣΡ, θα καλείται να 
συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Α ' Κατηγορίας το επόμενο σωματείο του βαθμολογικού 
πίνακα της Β Κατηγορίας της παρελθούσης περιόδου (άρθρο 4 του ΚΑΠ). Τη δήλωση 
συμμετοχής συνοδεύει απαραίτητα και το παραχωρητήριο του γηπέδου στο οποίο το 
σωματείο πρόκειται ν ’ αγωνιστεί.



ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο 2022-23 μαζί με τη δήλωση συμμετοχής το κάθε 
σωματείο πρέπει να καταβάλλει στη Διοργανώτρια Αρχή (ΕΠΣΡ) το χρηματικό ποσό των 
ΔΙΑΚΟΣΙΑ (200) ευρώ για τα σωματεία της Α ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
Επίσης κάθε σωματείο Α ' Κατηγορίας ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να καταβάλλει ως ετήσια συνδρομή προ της 
Διοργανώτρια Αρχή (ΕΠΣΡ) το χρηματικό ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ευρώ.
Όμως κάθε σωματείο Α ' και Β ' Κατηγορίας ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να καταβάλλει 
προ της Διοργανώτρια Αρχή (ΕΠΣΡ) το χρηματικό ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ (50)

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ -  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχύουν όσα αναλυτικά καθορίζονται στο άρθρο 14 του ΚΑΠ 2022 και στου 
παιχνιδιού.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

1) Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια 
αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει: φανέλα-παντελονάκι-κάλτσες- 
ποδοσφαιρικά παπούτσια και επικαλαμίδες.

2) Ο διαιτητής ελέγχει την ορθότητα της στολής και αν διαπιστώσει ότι ποδοσφαιριστής φέρει 
αντικανονική στολή ή αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους υπόλοιπους 
ποδοσφαιριστές ή και για τον ίδιο, διατάζει την προσωρινή απομάκρυνσή του μέχρι να 
συμμορφωθεί στις υποδείξεις του. Η εκ νέου είσοδος του ποδοσφαιριστή στον αγώνα γίνεται 
μετά από άδεια του διαιτητή. Μη συμμόρφωση ποδοσφαιριστή στις υποδείξεις του διαιτητή 
για αποκατάσταση της ορθότητας της στολής του συνεπάγεται την αποβολή του.

3) Για τη χρήση διαφήμισης πάνω στις στολές των ποδοσφαιριστών ισχύουν όσα καθορίζονται 
στο άρθρο 14 παρ.4 του ΚΑΠ 2022.

4) Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να μετέχουν στους αγώνες με τα χρώματα της στολής (κύριας 
ή εναλλακτικής) που δήλωσαν στην αρχική δήλωση συμμετοχής.

5) Η γηπεδούχος ομάδα θα πρέπει να φορά πάντα την επίσημη στολή της πρώτης επιλογής 
που έχει ανακοινωθεί στην Διοργανώτρια με την δήλωση συμμετοχής, εκτός αν οι 
ενδιαφερόμενες ομάδες συμφωνήσουν, διαφορετικά σε άμεσο χρόνο με την υποχρέωσή 
τους λεπτομέρειες της συμφωνίας τους. Να υποβάλλουν γραπτώς στον διαιτητή του αγώνα 
(άρθρο 14 παρ.7γ του ΚΑΠ 2022)

6) Εάν ο διαιτητής αποφασίσει επιτόπου ότι οι στολές των δύο ομάδων μπορούν να 
προκαλέσουν σύγχυση, τότε η ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ πρέπει να αλλάΕει γοώυα  
στολής. Αν δεν έχει, ο διαιτητής το ανανοάφει στο Φύλλο Ανώνος. η νηπεδούχος 
ομάδα αλλάζει γρώιια στολής και η φιλοξενούμενη θα τιμωρείται με πρόστιμο ΠΕΝΗΝΤΑ 
«50» ευρώ. Με απόφαση της ΠΕ της Οικείας Διοργανώτριας (άρθρο 14 παρα. 7γ του ΚΑΠ 
2022).

7) Ειδικά νια τον τελικό αγώνα Κυπέλλου ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ και οι δύο ομάδες μπορούν να 
φορέσουν την στολή της πρώτης επιλογής τους, ωστόσο εάν υπάρχει σύγχυση χρωμάτων,
Π καθορισθείσα ως φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να φορέσει τη στολή της δεύτερης 
επιλογής της. Εάν η σύγχυση χρώματος εξακολουθεί να υπάρχει και οι Αξιωματούχοι των 
ομάδων δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τα χρώματα που πρέπει να φορεθούν από τις 
ομάδες τους, ο Αντιπρόσωπος της Διοργανώτριας θα αποφασίσει με τον διαιτητή σε 
διαβούλευση. Στην περίπτωση που μια ομάδα αρνηθεί να εφαρμόσει την απόφαση που θα 
ληφθεί ο αγώνας ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ με υπαιτιότητά της και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 21 
παρ.3 του ΚΑΠ 2022 [άρθρο 14 παρ.7δ],

8) Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, ύστερα από απόφαση του διαιτητή, λόγω άρνησης για 
αλλαγή στολής της ομάδας, η ΥΠΑΙΤΙΑ για την ματαίωση ομάδα υπόκειται στις κυρώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 21 παρ.3 του ΚΑΠ 2022 [άρθρο 14 παρ.8 του ΚΑΠ 2022], 
[Κατακύρωση του αγώνα υπέρ του υπαίτιου αντιπάλου με 3-0 και αφαίρεση Τριών (3) 
βαθμών από το υπαίτιο σωματείο],

9) Σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα θα ισχύει η αρίθμηση στην εμφάνιση (φανέλα- 
παντελονάκι) των ποδοσφαιριστών από το Ένα (1) έως το ΕΙΚΟΣΙ (20) (Κατ’ εξαίρεση για τη 
φετινή περίοδο). Η αρίθμηση στα παντελονάκια είναι προαιρετική. Εφ όσον όμως υπάρχει,



τότε θα είναι όμοια με αυτή της φανέλας. Οι αρχηγοί των ομάδων υποχρεωτικά φοράνε στο 
αριστερό χέρι ειδικό σήμα που δηλώνει την ιδιότητά τους αυτή [περιβραχιόνιο].

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΣΗ) -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
1) Το πρωτάθλημα Α ' Κατηγορίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2023 θα διεξαχθεί σε 

Ένα (1) ΟΜΙΛΟ των ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ομάδων και σε δύο γύρους (εντός-εκτός).
Η χρονική διάρκεια όλων των αγώνων πρωταθλημάτων θα είναι ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) λεπτά της 
ώρας σε Δύο (2) ημίχρονα χρονικής διάρκειας των ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) λεπτών το κάθε 
ένα. Η διάρκεια της ανάπαυλας (ημίχρονο) δεν θα ξεπερνά τα Δέκα Πέντε (15) λεπτά. Σε 
περιπτώσεις αγώνων που διεξάγονται σε συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας, ο διαιτητής 
του αγώνα δύναται να διακόψει τον αγώνα για χρονικό διάστημα ενός (1) έως τριών (3) 
λεπτών στα μέσα του κάθε ημιχρόνου το καθένα, για λήψη υγρών ή και ανάκτηση 
δυνάμεων. Ο χρόνος αυτός προστίθεται κάθε ημίχρονο στο χρόνο των καθυστερήσεων. Σε 
περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης ομάδας μετά την ακριβή ώρα έναρξης ή της 
συνέχισης του μετά το ημίχρονο θα τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο από 300 έως 2.000 
ευρώ πέραν των πιθανώς προβλεπόμενων κυρώσεων από τους κανόνες παιχνιδιού. Κατ’ 
εξαίρεση, εφόσον ο αγώνας του α' γύρου δεν έχει διεξαχθεί λόγω αναβολής ή 
ανάκλησης ορισμού ή διακοπής, επιτρέπεται η διεξαγωγή του αγώνα του β' γύρου.
Ο κανόνας αυτός κάμπτεται μόνο στην περίπτωση που οι δύο ομάδες έχουν δηλώρρι το 
ίδιο γήπεδο ως έδρα. Απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα στην εναλλακτική έδρα 
που έχει δηλώσει η γηπεδούχος αν αυτή συμπίπτει με την κύρια έδρα της 
φιλοξενούμενης ομάδας.

2) Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων θα διεξάγονται Σάββατο (απόγευμα) και Κυριακή 
(πρωί ή απόγευμα). Η Ε.Π.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ έχει το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει αγώνες και 
άλλες ημέρες (Τετάρτη ή άλλη εργάσιμη ημέρα ή και αργία) αν αυτό επιβάλλεται από λόγους 
έγκαιρης λήξης ή ομαλής και εύρυθμης διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.

3) Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι εκείνη που έχει οριστεί από την Διοργανώτρια και για την 
τήρηση της ο μόνος υπεύθυνος και αρμόδιος είναι ο διαιτητής του αγώνα [άρθρο 11 παρ.3 
του ΚΑΠ 2022], Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα και 
το γήπεδο τέλεσης αγώνα υποχρεούται όμως να ειδοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους 
τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα [άρθρο 11 παρ.5 
του ΚΑΠ 2022],

4) Κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται στο χρόνο και 
εφοδιασμένη με τα υλικά που ορίζει το άρθρο 16 του ΚΑΠ 2022.

5) Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΚΑΠ σχετικά με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, την ΚΑΡΤΑ 
ΥΓΕΙΑΣ, ισχύουν τα εξής: α) Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους, υποχρεούται να έχουν 
μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή του αγώνα: -Το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. -  
Από 1ου Αυγούστου 2019 όλοι οι αθλητές υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με την 
ατομική κάρτα υγείας αθλητή (ΦΕΚ3254/Β/08-09-2018, και άρθρο 18 του ΚΑΠ). Η κάρτα 
υγείας θα προσκομίζεται στον διαιτητή μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που απαιτούνται για 
την συμμετοχή τους στον αγώνα.

6) Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φύλλου Αγώνος, τις 
τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.

7) Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων 
υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα, κατά την εκ μέρους του διαιτητή 
συμπλήρωση του Φ.Α. ή όταν ποδοσφαιριστής λαμβάνει μέρος στον αγώνα μετά την έναρξη 
του κατά την στιγμή που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.

8) Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων 
ποδοσφαιριστών, μέχρι την υπογραφή του Φ.Α., οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να τα 
ζητήσουν σ ’ αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης 
ένστασης πλαστοπροσωπίας.
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα πρωταθλήματος ή 
κυπέλλου χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων α και β της παρ 1 του παρόντος, ο δε



διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει την συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστής μετάσχει 
στον αγώνα η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική η υπαίτια δε ομάδα, σε περίπτωση 
ενστάσεως υφίσταται τις προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις, ενώ ο διαιτητής 
τιμωρείται από την αρμόδια πειθαρχική επιτροπή με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης 
αγώνων για τρεις [3] τουλάχιστον μήνες , άρθρο 18 του ΚΑΠ.
Α) Για τις ομάδες Α ' Κατηγορίας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η συμμετοχή σε αγώνα περισσοτέρων 
των τριών (3) ποδοσφαιριστών (στη 20αδα του Φύλλου Αγώνος) ηλικίας άνω των 35 ετών 
και μεγαλύτεροι, δηλαδή γεννηθέντων το έτος 1987 και προγενέστερα (Είναι αυτονόητο ότι 
δεν υπάρχει αριθμημένος φραγμός συμμετοχής ποδοσφαιριστών γεννηθέντων το έτος 1988 
και μεταγενέστερα). Για τα σωματεία Α ' Κατηγορίας που συμμετέχουν στο 
πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ.Ρ. είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ενός (1) ποδοσφαιριστή 
γεννηθείς 2002 και νεότερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τυχόν αντικατάσταση του 
υποχρεωτικά θα εισέρχεται στον αγώνα ποδοσφαιριστής με την ίδια ημερομηνία 
γέννησης (2002). Σε περίπτωση αποβολής του η ομάδα δεν θα υποχρεούνται να έχει 
ποδ/στή μικρής ηλικίας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Την ποδοσφαιρική περίοδο 
2023-2024 θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ΔΥΟ (2) ενός έτους μικρότεροι από την 
ηλικία συμμετοχής στην Γ' ΕΘΝΙΚΗ. Την ποδοσφαιρική περίοδο 2024-2025 θα 
υποχρεούνται όλες οι ομάδες Α ' Κατηγορίας θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε μια 
Ακαδημία Υποδομών εκ των Κ12 ή Κ14.
Β) Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην 11αδα κάθε ομάδας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 
ΕΠΤΑ (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα ν ’ αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές 
ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο).
Γ) Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος και η συμμετοχή τους σε όλη τη διάρκεια του 
αγώνα μέχρι ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται ν’ αγωνίζονται στις 
ελληνικές εθνικές ομάδες.
Δ) Η συυυετογή σε αγώνα κατά παράβαση των απαγορεύσεων όλων των προηγούμενων 
περιπτώσεων (α, β, γ) συνιστά ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και σε περίπτωση 
ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 19 
παρ. 13 του ΚΑΠ [Απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ «300» ευρώ , ο 
αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς (3) και τέρματα 3-0 εκτός 
και αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα και τις αφαιρούνται Τρεις (3) βαθμοί από 
τον πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος .

10)Τα προγράμματα των αγώνων Α ' Κατηγορίας καθώς και του ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ε Ρ Α Σ ΙΤ Ε Χ Ν Ω Ν ^ 
καταρτίστηκαν ύστερα από δημόσια κλήρωση που έγινε την 18-9-2022 στα γραφεία της V \  
Διοργανώτριας Αρχής (ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ) σε live streaming, σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους υγειονομικούς όρους λόγω της πανδημίας του Κορωνοιου (COVID-19) κ α ι; /  
γνωστοποιήθηκαν σε όλα τα σωματεία.

11)Τα σωματεία ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων (ημέρα-γήπεδο-ώρα κλπ) απ ό^ 
την αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλήματος. Τα σωματεία αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στον ΚΑΠ, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου ή κανονισμού και 
υπόκεινται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

12)Όλα τα σωματεία οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίζουν απαραίτητα το παραχωρητήριο 
από το Δήμο που ανήκει το γήπεδο, δύναται επίσης να δηλώσει και εναλλακτική έδρα. Σε 
περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου, κατά τη δήλωση συμμετοχής είναι 
υποχρεωτικό να δεχθεί ως έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η αρμόδια Επιτροπή 
Πρωταθλήματος της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

13)Σωματεία που τα γήπεδά τους κατά την έναρξη του πρωταθλήματος όπου μετέχουν, δεν 
πληρούν τους προβλεπόμενους όρους κανόνων του παιχνιδιού, μπορούν να δηλώσουν 
προσωρινή γηπεδότητα σε άλλο γήπεδο, προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο από τον 
αρμόδιο φορέα που να την παραχωρεί. Διατηρώντας όμως το δικαίωμα όταν 
αποκατασταθούν οι εργασίες του γηπέδου τους με σχετική επιβεβαίωση του Δήμου περί 
καταλληλότητας του να επανέλθουν στο δικό τους με άδεια της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

14)Σε περίπτωση αιτήματος αλλαγής ημέρας και ώρας τέλεσης αγώνα η αίτηση πρέπει να 
υποβάλλεται εγγράφως στην ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ το αργότερο ΔΕΚΑ (10) ημέρες πριν από 
την προγραμματισμένη τέλεση τρυ αγώνα και θα αιτιολογείται σ ' αυτήν ο λόγος που ζητείται



η αλλαγή. Τονίζεται ιδιαίτερα η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας για να υπάρχει 
χρονική ευχέρεια για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων με την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι η ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ θα κρίνει βάσιμους τους λόγους που επικαλούνται τα 
σωματεία και εφόσον βέβαια θα υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιηθεί το αίτημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ^ Αιτήματα που υποβάλλονται προφορικά ή τηλεφωνικά δεν λαμβάνονται 
καθόλου υπ όψιν και δεν θα συζητούνται. Οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα αναβολής 
οποιουδήποτε αγώνα τους, έστω και αν υπάρχει κοινή συμφωνία και των δύο.

15)Σε περίπτωση επιβολής σε σωματείο ποινής στέρησης του δικαιώματος ν αγωνίζεται στην 
έδρα του, (όταν είναι γηπεδούχο), το γήπεδο για την διεξαγωγή των αγώνων στο χρονικό 
διάστημα έκτισης της ποινής, θα ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ σε 
γήπεδο ίσης απόστασης με το φιλοξενούμενο σωματείο.

16) Σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης γηπέδου κατά τα παραπάνω οριζόμενα, το σωματείο 
υποχρεούται να αποδεχθεί ως έδρα του το γήπεδο που θα ορίσει η ΕΠΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ, οπότε αποκτά την ιδιότητα του γηπεδούχου και έχει γενικά όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν την ιδιότητα (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ -  ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΓΗΠΕΔΟΥ).

17)Οι Δήμοι και τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να θέτουν στη διάθεση της ΕΠΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ το γήπεδο όταν ο αγώνα είναι πρωινός από την 08.30 ώρα π.μ. και όταν ο 
αγώνας είναι απογευματινός από την 13.30 ώρα μ.μ. μέχρι και την 22.00 ώρα μ.μ. κάθε 
αγωνιστικής ημέρας.

18) Όσες φορές ορίζεται η διεξαγωγή Δύο (2) αγώνων πρωταθλήματος στο ίδιο γήπεδο 
(πρωινός -  απογευματινός) η ώρα έναρξης του δευτέρου (απογευματινού) πρέπει να 
καθορίζεται 45 ' λεπτά τουλάχιστον μετά την ώρα που θα έληγε ο πρώτος (πρωινός) [άρθρο 
8 παρ. 11 β του ΚΑΠ],

19)Σε περίπτωση ορισμού αγώνων κατά την ίδια ημέρα και ώρα, στο ίδιο γήπεδο, 
προτεραιότητα έχει η διεξαγωγή του αγώνα της ομάδας που ανήκει σε ανώτερη κατηγορία.

20)Απαγορεύεται η τέλεση οποιουδήποτε ανεπίσημου αγώνα (μη προγραμματισμένου) σε 
γήπεδο που έχει οριστεί προγραμματισμένος (επίσημος) αγώνας και πριν την τέλεση αυτού. 
Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ μπορεί να το επιτρέψει και μόνο μετά 
από σχετική έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων και εφ’ όσον κατά την κρίση της δεν 
παρακωλύεται η ομαλή τέλεση του προγραμματισμένου (επίσημου) αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ -  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΗΠΕΔΟ

Ισχύουν όσα καθορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 10 του ΚΑΠ.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

1) Ο Αγωνιστικός Χώρος ενός γηπέδου επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ πριν ή 
μετά την έναρξη των αγώνων στις περιπτώσεις που αναφέρονται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΚΑΠ, από τις οποίες είναι δυνατό να δημιουργείται 
κίνδυνος για τους αγωνιζόμενους ποδοσφαιριστές ή υπάρχει πραγματική αδυναμία να 
διεξαχθεί ομαλά ο αγώνας.

2) Για την παραπάνω καταλληλότητα ο μόνος αρμόδιος ν ’ αποφασίσει είναι ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ του 
αγώνα. Οι ομάδες υποχρεούνται συμμόρφωση στην όποια απόφασή του χωρίς να έχουν 
δικαίωμα ένστασης [άρθρο 10 παρ.2 του ΚΑΠ 2022],

3) Αναβολή αγώνα λόγω ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ γηπέδου δεν επιτρέπεται στην 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η αναβολή του λόγω 
ακαταλληλότητας γηπέδου, ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ή λόγω ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ [εφόσον το 
κώλυμα που προκαλεί την αναβολή εξ αιτίας των καιρικών φαινομένων προβλέπεται να 
διαρκέσει και την επόμενη ημέρα του αγώνα], μετά από απόφαση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ και των 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ του ΔΣ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ή της ορισθείσας αρμόδιας επιτροπής) η 
οποία θα είναι τεκμηριωμένη εγγράφως.
Ειδικά: Για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα η απόφαση αναβολής ενός αγώνα 
μπορεί να ληφθεί ακόμη πλην της παραπάνω περίπτωσης, και σε άλλες περιπτώσεις χωρίς 
χρονική δέσμευση, αν ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ με απόφαση του Προέδρου της ΕΠΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ [άρθρο 10 παρ.4 του ΚΑΠ 2022],



4) Εάν το γήπεδο καταστεί ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ από υπαιτιότητα της Γηπεδούχου ή της αντίπαλης 
ομάδος ή από οπαδούς τους, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η διεξαγωγή του αγώνα, ο 
διαιτητής υποχρεούται να αναγράφει λεπτομερώς στο Φύλλο Αγώνος τις συνθήκες που 
κατέστει το γήπεδο ακατάλληλο, στην υπαίτια δε ομάδα ή στις υπαίτιες ομάδες επιβάλλονται 
οι ποινές του άρθρου 21 παρ.3 του ΚΑΠ [άρθρο 10 παρ.5 του ΚΑΠ],

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ -  ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ

Ισχύουν και εφαρμόζονται όσα καθορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 9 του ΚΑΠ.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παραπάνω άρθρου «Για την δυνατότητα 
διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, ο μόνος αρμόδιος να 
αποφασίσει είναι ο διαιτηττκ, ο οποίος στο Φύλλο Αγώνος έχει την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να αναγράψει 
κάθε σχετική παρατήρησή του.
Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει το δικαίωμα να διατυπώσει αντιρρήσεις ή σχετική ένσταση σύμφωνα 
με το άρθρο 23 παρ.1α του ΚΑΠ, με κατάθεση εγγράφου στον διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον 
αρχηγό-ποδοσφαιριστή της ομάδας, το οποίο επισυνάπτεται στο Φύλλο Αγώνος πριν την έναρξη 
του αγώνα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο διαιτητής δύναται να καθυστερεί κατά την κρίση την έναρξη του 
αγώνα το πολύ έως τριάντα (30) λεπτά εφόσον πιθανολογεί ότι εντός του εν λόγω χρονικού 
διαστήματος μπορεί να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
Ο Διαιτητής κατά το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνος οφείλει ν’ απαντήσει επί των θεμάτων του 
εγγράφου ή της ένστασης.
Στην Περίπτωση δε Υποβολής ένστασης, η αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
αποφασίζει για την τύχη αυτής και του αγώνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 και 24 του 
ΚΑΠ 2022.
Η ματαίωση της Διεξαγωγής ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, συνεπάγεται σε 
βάρος της υπεύθυνης ομάδος που είναι γηπεδούχος, εκτός από τις άλλες συνέπειες {δηλ. του 
άρθρου 21 παρ.3Ιδ του ΚΑΠ 2022 (Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που οι ομάδες είναι τυπικά 
γηπεδούχες π.χ. Τελικός Κυπέλλου, μονός αγώνας μπαράζ σε ουδέτερη έδρα)} και την 
υποχρέωση καταβολής των εξόδων του αγώνα (έξοδα μετακίνησης της αντίπαλης ομάδας, 
διαιτησίας παρατηρητή αγώνα κλπ) όπως αυτά προσδιορίζονται από την Διοργανώτρια ΕΠΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ [άρθρο 9 παρ.5 του ΚΑΠ 2022],

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ -  ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ

1) Η ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ αναλαμβάνει την έκδοση του προγράμματος των αγώνων καθώς και 
την άδεια για την τέλεσή τους. Σε περίπτωση αναβολής αγώνα για οποιοδήποτε λόγο 
εκδίδεται νέα άδεια και η ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ οφείλει να ενημερώσει σχετικά τους φορείς 
στους οποίους ανήκει το γήπεδο την Επιτροπή Διαιτησίας καθώς και την Υγειονομική 
Επιτροπή.

2) Όσον αφορά την τήρηση της τάξης κατά την διεξαγωγή των αγώνων. Οι υποχρεώσεις που 
έχουν οι ομάδες καθώς και η ευθύνη τους ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 14 του 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΟ 2022. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: α) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να 
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης διασφάλισης του εν γένει χώρου του 
γηπέδου, της τήρησης της τάξης σ ’ αυτό, της ασφάλειας των αξιωματούχων του αγώνα, των 
ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας και των θεατών του 
αγώνα, β) Και οι δύο ομάδες είναι υπεύθυνες και οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις 
επιβαλλόμενες σε αυτές υπό των αρμοδίων οργάνων υποχρεώσεις και να υλοποιούν τους 
επιτασσόμενους σε αυτές όρους και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο που επιβάλλεται 
και απαιτείται από τις εκάστοτε συνθήκες για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, γ) Επίσης 
είναι υπεύθυνες και υπόλογες για κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών, 
των μελών και των οπαδών τους.

3) Σε περίπτωση Δημιουργίας Επεισοδίων που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να 
διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, επιβάλλονται οι ν ' · '  

προβλεπόμενες από τα σχετικά άρθρα του ΚΑΠ 2022 και Π.Κ. 2022 ποινές από την 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.



ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ -  ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

1) Για κάθε αγώνα της αρμοδιότητας της, η διοργανώτρια έχει την υποχρέωση να ορίζει ένα 
εκπρόσωπό της (Παρατηρητή Αγώνα) από πίνακα που καταρτίζεται κατά την απόλυτη κρίση 
της. Τα καθήκοντα οι αρμοδιότητες και οι χώροι ευθύνης του καθορίζονται από το άρθρο 13 
του ΚΑΠ 2022. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΚΑΠ 2022 έχει την ιδιότητα του 
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΑΓΩΝΑ. Ο παρατηρητής αγώνα θα φέρει ειδική ταμπελίτσα με την 
ένδειξη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ» που θα του χορηγείται από την Διοργανώτρια (ΕΠΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ).

2) Σε όλους τους αγώνες όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Ανδρών και 
Ακαδημιών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού 
αγώνα (τον οποίο ορίζει η διοργανώτρια αρχή). 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 την ζωή περιστατικά που 
μπορεί να προκύψουν σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο ανωτέρω έχει την υποχρέωση να 
αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο που κατέχει 
[ταυτότητα ιατρικού συλλόγου ή σφραγίδα κλπ] (άρθρο 16 παρ.2β του ΚΑΠ 2022). Σε 
περίπτωση που ο οριζόμενος από την ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ιατρός αγώνα δεν προσέλθει την 
προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο για να ασκήσει τα 
καθήκοντά του, τότε ο αγώνας ματαιώνεται και επαναορίζεται από την ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ΚΑΠ 2022. Σωματείο το οποίο με έγγραφη δήλωσή του προς 
την Διοργανώτρια Αρχή (ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ) έχει γνωστοποιήσει, ότι κατά τους αγώνες που 
αυτό θα είναι ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ θα παρίσταται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ. Ιατρός της ομάδας του έχει την 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ για την έγκαιρη παρουσία του στον αγώνα, την προβλεπόμενη ώρα 
όπως ορίζεται στον ΚΑΠ, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του. Η μη προσέλευσή του 
στον αγώνα την προβλεπόμενη ώρα, όπως ορίζει ο ΚΑΠ, χωρίς να συντρέχουν στο 
πρόσωπό του λόγοι ανωτέρας βίας, ο αγώνας δεν διεξάγεται με ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ του 
γηπεδούχου σωματείου, στο οποίο επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
21 παρ.3 του ΚΑΠ 2022 (ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΙΑ ΕΚ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ). ΚΑΤ’ Ε -Α ΙΡ Ε ΣΗ : Αν για λόγους ανωτέρας βίας, το πρόσωπο που 
ασκεί καθήκοντα Ιατρού αγώνα δεν προσέλθει στον αγώνα ή κατά τη διάρκεια του αγώνα 
αποχωρήσει, λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης, ο αγώνας ΔΕΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ή ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ 
οριστικά, αντίστοιχα, χωρίς ευθύνη της γηπεδούχου ομάδος, πλην όμως για την συνδρομή 
των ως άνω προϋποθέσεων αποφασίζει η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
[άρθρο 16 παρ.2α,β του ΚΑΠ 2022], Ο Ιατρός αγώνα σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΚΑΠ 
2022 έχει την ιδιότητα του «Α-ΙΩΜ ΑΤΟΥΧΟΥ ΑΓΩΝΑ» θα φέρει δε με κορδόνι επί του 
στήθους του ειδική ταμπελίτσα με την ένδειξη «ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ» που θα του χορηγείται από 
την Διοργανώτρια Αρχή (ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ). Όλα τα σωματεία, είτε είναι γηπεδούχα, είτε 
είναι φιλοξενούμενα, έχουν την υποχρέωση και την αποκλειστική ευθύνη τήρησης του 
Ειδικού Υγειονομικού Πρωτοκόλλου Άθλησης που θα ανακοινώνεται από τους αρμόδιους 
Υγειονομικούς Φορείς και θα θεσμοθετήσει η Πολιτεία σύμφωνα με την εκάστοτε ενημέρωση 
που θα υπάρχει. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλοι οι συντελεστές των αγώνων.

3) Τα γηπεδούχα σωματεία έχουν την υποχρέωση ύπαρξης ΦΟΡΕΙΟΥ σε όλη τη διάρκεια του
αγώνα για χρήση του σε τυχόν δεδομένη περίπτωση καθώς επίσης και ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ σε
εμφανές σημείο των αποδυτηρίων. Κάθε μία δε από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι
ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ κατά τη διάρκεια του αγώνα να είναι εφοδιασμένη με τον κατάλληλο
φαρμακευτικό εξοπλισμό για παροχή Πρώτων Βοηθειών σε δεδομένη περίπτωση στους
ποδοσφαιριστές (ψαλίδι, ψυκτικό, γάζες, εργαλείο επαναφοράς γλώσσας κλπ) [άρθρο 16 
παρ. 1 του ΚΑΠ 2022]. / l r  κ χ

4) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 7 του ΚΑΠ, στον αγωνιστικό χώρο ο διαιτητής 
επιτρέπει βάσει των καταστάσεων που του παραδίδουν οι διαγωνιζόμενες ομάδες, ΝΑ



ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ εφ’ όσον του επιδείξουν 
την ταυτότητά τους (αστυνομική ή επαγγελματική) ή πιστοποιητικό μόνο τα εξής πρόσωπα: 
α) Ο γιατρός του αγώνα (ή ο εκτελών χρέη γιατρού αγώνα) και ένας γιατρός για κάθε ομάδα, 
β) Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας, που πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να είναι μέλος

του Διοικητικού της Συμβουλίου αυτής.
γ) Ο φυσικοθεραπευτής της κάθε ομάδας.
δ) Ο προπονητής κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του.
ε) Ο προπονητής φυσικής κατάστασης της ομάδας.
στ) Ο προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας.
ζ) Ο διερμηνέας της ομάδας (αν απαιτείται η παρουσία του)
η) Δύο τραυματιοφορείς που θα φέρουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Διακριτικά (φωσφορίζοντα γιλέκα ή 
μπλουζάκια).

5) Ο Γ ιατρός της κάθε ομάδας ή ο φυσικοθεραπευτής (αν υπάρχει) για να έχουν δικαίωμα 
παραμονής στον πάγκο της ομάδας, θα πρέπει να έχουν και να επιδείξουν την επίσημη 
ταυτότητα του ιατρικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένοι και οι φυσικοθεραπευτές την 
επίσημη ταυτότητα του επιστημονικού φορέα όπου είναι εγγεγραμμένοι.

6) Ο τέταρτος διαιτητής επιτρέπει, κατόπιν ελέγχου να εισέρχονται και να παραμένουν τα 
ανωτέρω πρόσωπα (καθώς και οι δικαιούμενοι παίκτες). Ο διαιτητής είναι επίσης υπεύθυνος 
για τη συμπεριφορά των αξιωματούχων που κάθονται στους πάγκους και σε περίπτωση 
παραβατικής ενέργειας ή συμπεριφοράς οφείλει να κάνει χρήση καρτών.

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ -  ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Ισχύουν όσα αναλυτικά καθορίζονται στο άρθρο 12 του ΚΑΠ.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

1) Επίσημοι διαιτητές για όλα τα πρωταθλήματα, θεωρούνται όσοι υπέβαλλαν στην Οικεία 
Επιτροπή Διαιτησίας ΕΠΣ και την ΚΕΔ αίτηση διορισμού τους και έγινε δεκτή με την 
υπογραφή του σχετικού διοριστήριου του κανονισμού «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ- 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» [άρθρο 12 παρ.1 του ΚΑΠ],

2) Ορισμός των διαιτητών και βοηθών διαιτητών στους επίσημους αγώνες γίνεται πάντα από 
την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, εάν γίνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οι 
αγώνες καθίστανται άκυροι [άρθρο 12 παρ.2 του ΚΑΠ],

3) Η ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δεν έχει υποχρέωση να ανακοινώσει στις διαγωνιζόμενες ομάδες τους 
διαιτητές που κάθε φορά ορίζονται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ για να διευθύνουν τους 
αγώνες. Διαιτητές επίσημα αξιολογημένοι για την Διεύθυνση αγώνων Εθνικών 
πρωταθλημάτων, διευθύνουν, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και αγώνες πρωταθλημάτων ευθύνης της 
ΕΠΣ [άρθρο 12 παρ.4 του ΚΑΠ],

4) Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των αποδυτηρίων διαιτητών οποιουδήποτε 
αξιωματούχου και ποδοσφαιριστή, οποιουδήποτε μέλους της Διοίκησης των ομάδων, κάθε 
άλλου προσώπου ή εξωποδοσφαιρικού παράγοντα και κάθε άλλου εντεταλμένου από τις 
ποδοσφαιρικές αρχές προσώπου με ειδικά καθήκοντα. Σε περίπτωση παράβασης, 
επιβάλλεται αναλόγως του παραβάτη, αγωνιστικός αποκλεισμός από ΜΙΑ (1) έως ΕΞΙ (6) 
αγωνιστικές ημέρες, απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από ΕΝΑ (1) έως ΔΩΔΕΚΑ (12) 
μήνες και χρηματική ποινή, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες ποινές στους άλλους 
κανονισμούς της ΕΠΟ. Στα Ερασιτεγνικά πρωταθλήυατα επιτρέπεται η είσοδος του 
αρχηγού της ομάδας μόνο για την υπογραφή του Φύλλου Αγώνος και την υποβολή 
ενστάσεων κατά τις κείμενες διατάξεις, [άρθρο 12 παρ.5 του ΚΑΠ],

5) Οποιοδήποτε έγγραφο προέρχεται από τις ομάδες (λίστα ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων 
κλπ) παραδίδεται στον παρατηρητή του αγώνα, ο οποίος και το προσκομίζει στο διαιτητή 
[άρθρο 12 παρ.6 του ΚΑΠ],

6) Στον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής επιτρέπει, βάσει των καταστάσεων που τομ. παραδίδουν 
οι διαγωνιζόμενες ομάδες, να εισέρχονται και να παραμένουν, εφόσον του είΐιδείξουν τΐή^ 
ταυτότητά τους (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) ή πιστοποιητικό μόνο τα πρόσω πα’ 
που αναφέρονται ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ και μόνο αυτά στην παράγραφο 7 του άρθρου 12 του ΚΑΠ 
και σε ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.



7) Η αμοιβή με τα έξοδα του Διαιτητή, των Βοηθών Διαιτητή και του παρατηρητή διαιτησίας 
(ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟ Διαιτησίας) τα οποία έχουν καθοριστεί πριν την έναρξη των 
πρωταθλημάτων, βαρύνει το ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ Σωματείο {Άρθρο 12 παρ. 8α ΚΑΠ 2022} και 
το οποίο θα καταβάλλεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πριν την έναρξη του κάθε αγώνα.

8) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (άρθρο 12 
παρ.9 του ΚΑΠ). α) Οι διοργανώτριες (ΕΠΣ) με την προκήρυξη των πρωταθλημάτων τους 
καθορίζουν τα θέματα που αφορούν τη διαιτησία των αγώνων, τον τρόπο ορισμού των 
διαιτητών, τον τρόπο πληρωμής της διαιτησίας κλπ. β) Η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ, τηρεί υποχρεωτικά τους πίνακες αξιολόγησης των διαιτητών που 
καταρτίζονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ, καθώς επίσης και τους πίνακες που καταρτίζει η ίδια όπως 
προβλέπεται από τον ισχύοντα κάθε φορά κανονισμό διαιτησίας. Εάν οι αξιολογημένοι 
διαιτητές ανώτερης κατηγορίας δεν επαρκούν να διευθύνουν τους αγώνες της αντίστοιχης 
κατηγορίας, τότε οι αγώνες θα διευθύνονται με διαιτητές που περιλαμβάνονται στον πίνακα 
αξιολόγησης της αμέσως κατώτερης κατηγορίας, γ) Εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει 
ορισθεί ή εάν ο διαιτητής μετά την έναρξη του αγώνα, ασθενήσει ή τραυματισθεί και αδυνατεί 
να συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων, των παραγόντων 
ή των φιλάθλων τους, τότε ο αγώνας θα αρχίσει στην πρώτη περίπτωση και θα συνεχιστεί 
στη δεύτερη, ενώ καθήκοντα θα αναλάβει ο αναπληρωτής του διαιτητή, εφόσον είχε οριστεί 
τέτοιος, και αν όχι, τότε εκείνος από τους βοηθούς διαιτητές, ο αξιολογημένος ν ’ αγωνίζεται 
σαν διαιτητής ή βοηθός σε μεγαλύτερη κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε νέα 
ισότητα ο μεγαλύτερος σε ηλικία, δ) Εάν δεν προσέλθει ούτε ο διαιτητής που έχει ορισθεί 
ούτε ο αναπληρωτής του (αν έχει οριστεί) ούτε οι Βοηθοί Διαιτητών, τότε ο αγώνα 
ματαιώνεται χωρίς ευθύνη των ομάδων και επαναορίζεται από την διοργανώτρια, σύμφωνα 
με τον ΚΑΠ. Η μη προσέλευση των διαιτητών θεωρείται ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ (άρθρο 
73 του Κανονισμού Διαιτησίας) και στους διαιτητές που δεν προσήλθαν επιβάλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ίδιου κανονισμού ποινή αποκλεισμού από αγώνες 
ποδοσφαίρου μέχρι ΕΞΙ (6) μήνες από την Επιτροπή Διαιτησίας ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ. Κατ’ 
εξαίρεση μόνο σε αγώνες της τελευταίας κατηγορίας των τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ οι δύο ομάδες μπορούν να υποδείξουν ένα επίσημο διαιτητή από εκείνους που 
τυχόν παρευρίσκονται στο γήπεδο για να διευθύνει τον αγώνα. Αν είναι παραπάνω από 
ένας, τότε γίνεται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για τον ορισμό Βοηθού ή Βοηθών 
Διαιτητή. Αν δεν υπάρχουν, ο αγώνας ματαιώνεται και επαναορίζεται. ε) Στα τοπικά 
πρωταθλήματα, εφόσον υπάρχει μερική ή ολική αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο ή 
εφόσον ο αριθμός των εν ενεργεία διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων 
του προγράμματος, το ΔΣ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δύναται να ζητήσει τον ορισμό διαιτητών, 
από οποιαδήποτε άλλη ΕΠΣ, για την κάλυψη όλων ή ορισμένων αριθμού αγώνων ή για την 
κάλυψη αξιολογημένου αγώνα. Σε περίπτωση άρνησης των ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ των 
άλλων ΕΠΣ να ορίσουν Διαιτητές, τον ορισμό διενεργεί υποχρεωτικά η Κεντρική Επιτροπή 
Διαιτησίας της ΕΠΟ [ΚΕΔ/ΕΠΟ], στ) Σε περίπτωση αποχής διαιτητών ή ομαδικών ή 
πολλαπλών ατομικών κωλυμάτων από αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων οι απέχοντες 
διαιτητές, τίθενται από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ή την ΚΕΔ/ΕΠΟ 
εκτός ορισμού από κάθε αγώνα Εθνικού ή Τοπικού πρωταθλήματος για το υπόλοιπο της 
αγωνιστικής περιόδου και δεν μπορούν να αξιολογηθούν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ για την αμέσως 
επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο, ζ) Εάν το νππεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει πριν από 
την έναρξη του ανώνα, το σύνολο της δαπάνηρ διαιτησίαρ (αποζημίωση και έξοδα 
υετακίνησηο διαιτητή, βοηθών και παρατηρητή διαιτησίας), ο διαιτητής δεν διεξάγει τον 
ανώνα. Ο αγώνας στην περίπτωση αυτή κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδος με 
τέρματα 0-3 και η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) 
ευρώ. Μέχρι την εξόφληση τηο δαπάνης διαιτησίας και π κ  νοπυατικήο ποινής στην 
διορνανώτρια δεν ορίζονται οι ανώνεο τηο ουάδαο αυτής και κατακυρώνονται υπέρ των 
αντιπάλων ουάδων (Άρθρο 12 παραν. 9 περιπτ. I  του ΚΑΠ 2022). η) Διαιτητές εν ενεργεία ή 
μη δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες. Τυχόν συμμέτοχη τους 
είναι αντικανονική και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τον ΚΑΠ. \  
θ) Σύμφωνα με νέα ρύθμιση που θεσπίζεται στο άρθρο 13 παρ. 15 (ΚΕΦ. IV Δικαιώματα και 
καθήκοντα των αξιωματούχων αγώνα) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, οι διαιτητές έχουν 
την υποχρέωση να καταβάλουν στις οικίες ΕΠΣ οιοδήποτε ποσοστό των αποζημιώσεων



που λαμβάνουν από τους αγώνες στους οποίους έχουν οριστεί σε Διεθνές, Εθνικές ή τοπικό 
επίπεδο, σύμφωνα το έγγραφο της ΚΕΔ/ΕΠΟ με υπ’ αριθμ. 20/28-4-2022 όπου αναφέρει ότι 
όλοι οι αξιωματούχοι όλων των Κατηγοριών (από τους αξιολογημένους έως και τους 
αξιωματούχους τοπικών Κατηγοριών θα πρέπει να καταβάλουν το 10% των αμοιβών τους 
από τους αγώνες με ανώτατο ποσό.

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ

1) Για κάθε αγώνα πρωταθλήματος συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας Φύλλο Αγώνος 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του ΚΑΠ, το οποίο είναι έντυπο που έχει 
εκπονήσει η Διοργανώτρια Αρχή.

2) Ιδιαίτερη σημασία έχουν και επισημαίνονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα ερασιτεχνικά 
τοπικά πρωταθλήματα (άρθρο 15 παρ. 11 του ΚΑΠ)
α) Στο Φύλλο Αγώνος πρέπει να αναγράφεται η ώρα παράδοσης των δελτίων ατομικών 
στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστών και των Καρτών Υγείας των αγωνιζομένων 
ποδοσφαιριστών στον διαιτητή, η οποία βεβαιώνεται ενυπόγραφα από τους αρχηγούς των 
ομάδων. Να γίνεται απαραίτητη μνεία αναφορικά με τον έλεγχο των Καρτών Υγείας των 
αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών των διαγωνιζομένων ομάδων.
β) Ο διαιτητής του αγώνα οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την προκήρυξη πρωταθλήματος του 
αγώνα που διευθύνει. Στην περίπτωση που βάσει προκήρυξης επιτρέπεται η συμμετοχή 
αλλοδαπών ποδοσφαιριστών υποχρεούται να ελέγξει την έναρξη και λήξη ισχύος των 
αθλητικών touc δελτίων και αν από αυτές δεν καλύπτεται η συμμετοχή τους απαγορεύει την 
αναγραφή τους στο Φύλλο Ανώνος ενημερώνοντας σχετικά και την ομάδα τους. 
γ) Η υπογραφή του Φύλλου Αγώνος είναι υποχρεωτική για τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων 
ομάδων και τους αντικαταστάτες τους που έχουν δικαίωμα διατύπωσης, διαφωνιών ή 
επιφυλάξεων και οι λόγοι αυτών (επιφυλάξεων ή διαφωνιών) πρέπει να αναγράφονται στο 
Φύλλο Αγώνος. Σε περίπτωση δε άρνησης συμμόρφωσής τους στην υποχρέωσή τους αυτή ή 
ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές σε βάρος τους, το Φύλλο Αγώνος 
θεωρείται ισχυρό (ότι ισχύει). Η υπογραφή του Φύλλου Αγώνος είναι υποχρεωτική για τον 
διαιτητή και τους βοηθούς του.
δ) Παράβαση του διαιτητή όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έχει σχετικά με τη σύνταξη του 
Φύλλου Αγώνος συνεπάγεται παραπομπή του από το ΔΣ της Διοργανώτριας στην αρμόδια 
Επιτροπή (Επιτροπή Διαιτησίας) και την επιβολή κύρωσης εναντίον του. Κατ’ εξαίρεση, σε 
περίπτωση άρνησης του διαιτητή στους αρχηγούς των ομάδων για υποβολή στο Φύλλο 
Αγώνος ενστάσεων κατά την κρίση τους και η άρνηση αυτή βεβαιώνεται μετά από αίτηση του 
αρχηγού της οικείας ομάδας από τον παρατηρητή του αγώνα, διαγράφεται από τους πίνακες 
αξιολόγησης διαιτητών. Στην αυτή ποινή υπόκειται και ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητή του αγώνα 
που ορίζεται ως αναπληρωτής και παραλείπει να ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο ορισμού τις 
διαγωνιζόμενες ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα.
3) Οι σημειώσεις των διαιτητών στο Φύλλο Αγώνος πρέπει να είναι σαφείς και 
ευανάγνωστες. Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα να περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια, 
αντικειμενικότητα και αμεροληψία, πλην των παραβάσεων των ποδοσφαιριστών που 
επισύρουν ποινή παρατήρησης (κίτρινη κάρτα). Όταν συντρέχει σοβαρός λόγος προσθήκης ή 
διαγραφής, πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να λαμβάνουν γνώση και να την μονογράφουν οι Αρχηγοί 
των ομάδων καθώς και οι βοηθοί διαιτητές, διαφορετικά η προσθήκη ή η διαγραφή δεν 
λαμβάνεται υπόψη. Μετά τα ανωτέρω, ο Διαιτητής κλείνει το Φύλλο Αγώνος αναγράφοντας 
ανάλογα τις φράσεις «ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ» ή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 
παρατηρήσεις (παραπτώματα κλπ) «ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ», 
στ) Για κάθε αγώνα των πρωταθλημάτων Α ' και Β ' Κατηγορίας θα συντάσσεται το σχετικό 
Φύλλο Αγώνος όπως παραπάνω σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
ζ) Εάν το Φύλλο Αγώνος που προσκομίζεται από τον διαιτητή στην διοργανώτρια διαφέρει από 
το αντίγραφο του Φύλλου Αγώνος που παίρνουν οι ομάδες, η Διοργανώτρια διεξάγει έλεγχο.
Εάν από τον έλεγχο αποδεχθεί ότι ο διαιτητής διέγραψε ή πρόσθεσε λέξεις ήροπογραφές 
αρχηγών ομάδων ή
βοηθών διαιτητών ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο σε οποιαδήποτε ένδειξη του Φύλλου Αγώνος μετά 
το κλείσιμό του αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη και ο Διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό 
έλεγχο στο αρμόδιο όργανο (Ε,Δ.).



η) Οι εκθέσεις των διαιτητών που ακολουθούν μετά την σύνταξη του Φύλλου Αγώνος δεν 
απορούν σε καμία περίπτωση να ανταποδείξουν το Φύλλο Αγώνος στο σύνολό του, παρα 
μόνο να χρησιμεύσουν σαν στοιχεία. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ των αρχικών 
αναγραφομένων στο Φύλλο Αγώνος παρατηρήσεων του Διαιτητή. Το ιδιο ισχύει και για τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις των παρατηρητών, δεν μπορούν να ανταποδείξουν τα γραφόμενα 
της αρχικής έκθεσης, παρά μόνο να ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΟΥΝ ή να ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ αυτα. Επίσης οι 
εκθέσεις των διαιτητών που ακολουθούν μετά τη σύνταξη του Φυλλου Αγωνος, μπορούν ν 
αναφέρονται και σε γεγονότα ή σε περιστατικά που έλαβαν χώρα μετά την σύνταξη και 
υπογραφή αυτού [προσθήκη για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα (τοπικά) άρθρο 15 παρ. 11 υ
του ΚΑΠ 2022], , , . ,
θ) Για όλες τις παραβάσεις που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνος, οι ποινές επιβάλλονται απο
την αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ ΡΕΟΥΜΝΗΣ, κατόπιν κλήσης σε απολογία πλην
των παραβάσεων των ποδοσφαιριστών που τιμωρήθηκαν με αποβολή (κόκκινη καρτα) απο
τον Διαιτητή, που επιβάλλονται χωρίς προηγούμενη κλήση.

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
1) Ομάδα που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα οποιουδήποτε πρωταθλήματος πρέπει να 

ειδοποιήσει αιτιολογώντας με έγγραφό της την Διοργανώτρια (ΕΠΣ ΡΕΟΥΜΝΗΣ), πριν απο 
τέσσερις τουλάχιστον ημέρες, εκτός αν ειδοποιήθηκε για την υποχρέωσή της ν αγωνιστεί, σε 
χρονικό διάστημα μικρότερο των οκτώ (8) ημερών, οπότε η ειδοποίηση πρέπει να γίνει πριν 
από τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον [άρθρο 17 παρ. 1 του ΚΑΠ 2022].

2) Ομάδα που δεν κατεβαίνει ν ’ αγωνιστεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή τταρουσιαζεται 
στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελάχιστου επιτρεπόμενου αριθμητικά ορίου 
(ΛΙΤΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ) ποδοσφαιριστές για την έναρξή του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης, τιμωρείται με απώλεια του 
αγώνα με τέρματα 0-3 και με χρηματική ποινή 50 έως 500 ευρώ για κάθε αγώνα στα 
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται για κάθε αγώνα που η ομάδα 
δεν παρουσιάζεται κανονικά, παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το πρωτάθλημα και 
μέχρι τρεις (3) αγώνες σε κάθε πρωτάθλημα. Οι αγώνες που δεν διεξάγονται λόγω 
παραίτησης ή μη καθόδου μιας ομάδος προσμετρούνται κανονικά για την έκτιση των ποινών 
των ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων της αντίπαλης ομάδας [άρθρο 17 παρ.2 του ΚΑΠ 
2022],

3) Ομάδα που δεν κατεβαίνει ν ’αγωνιστεί ή παραιτηθεί από τρεις (3) αγώνες τις ίδιας 
διοργάνωσης αποβάλλεται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ ΡΕΟΥΜΝΗΣ 
και υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. Από τις παραπάνω κυρώσεις 
απαλλάσσεται η ομάδα που δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα, εφ όσον αυτή 
οφείλεται σε ανώτερη βία. Ως ανώτερη βία νοείται ενδεικτικά η διακοπή των συγκοινωνιών 
από οποιαδήποτε αιτία, εξ αιτίας της οποίας είναι αδύνατη η έγκαιρη προσέλευση της 
ομάδας στο γήπεδο [ άρθρο 17 παρ.3 του ΚΑΠ 2022].

4) Ομάδα που δεν δηλώνει έγκαιρα την αδυναμία συμμετοχής της στον αγώνα, εις τρόπο ώστε 
να μετακινηθεί άσκοπα η αντίπαλη ομάδα και οι διαιτητές του αγώνα, τιμωρείται. Εκτός των 
λοιπών ποινών που προαναφέρονται και με χρηματική ποινή από 500 έως 5.000 ευρώ 
[άρθρο 17 παρ.5 του ΚΑΠ 2022],
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ: Και τονίζεται ότι η επίκληση συμμετοχής σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις (χορούς, γάμους, βαπτίσεις κλπ) δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. Πάντως 
σε κάθε περίπτωση το βάσιμο των λόγων κρίνει αποκλειστικά και μόνο η αρμόδια επιτροπή 
πρωταθλήματος της ΕΠΣ ΡΕΟΥΜΝΗΣ, τα δε σωματεία οφείλουν να συμμορφώνονται στην 
απόφασή της.

5) Δεν είναι δυνατή η συνέχιση ενός αγώνα σε οποιαδήποτε περίπτωση και για οποιοδήποτε 
λόγο αν η μία ή και οι δύο (2) ομάδες παραμείνουν στον αγωνιστικό χώρο με-λιγότερους 
από ΕΠΤΑ (7) ποδοσφαιριστές. Αν υπάρξει τέτοια περίπτωση ο Διαιτητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ 
να διακόψει τον αγώνα. Η υπαίτια της διακοπής ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα με 
τέρματα 0-3, εκτός αν το αποτέλεσμα του αγώνα τη στιγμή της διακοπής ευνοεί την 
ανυπαίτια ομάδα και με χρηματική ποινή ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ «300» ευρώ. Σε περίπτωση δε που και



οι δύο ομάδες μείνουν στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από ΕΠΤΑ (7) ποδοσφαιριστές, 
ο διαιτητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να διακόψει τον αγώνα. Σε αυτή την περίπτωση θεωρούνται και 
οι δύο (2) ομάδες υπαίτιες για την διακοπή του αγώνα, μηδενίζονται και οι δύο και  ̂
επιβάλλεται και στις δύο η ανωτέρω ποινή.[χρηματική ποινή ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ «300» ευρώ],
(άρθρο 21 παρ.θα,β,γ του ΚΑΠ 2022).

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ -  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ

Για τις παρακάτω περιπτώσεις παράβασης ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 17 και 21 του ΚΑΠ
2022 . , .

1) Αγώνας που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας ή και των δυο ομαόων,
προσμετράται για την έκτιση ποινών μόνο της ανυπαίτιας ομάδας (ποδοσφαιριστών-
αξιωματούχων). ,
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: α) Αν ο αγώνας δεν αρχίσει (μη 
εκπλήρωση υποχρεώσεων από μέρους της υπαίτιας ομάδας κλπ), β) Όταν ομάδα (ή 
ομάδες), δεν κατέρχεται ν’ αγωνιστεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή αποχωρήσει απο 
το πρωτάθλημα, γ) Όταν αποδειχτεί υπαίτια ομάδα (ή ομάδες) αν ο αγώνας διακοπεί πριν 
από την κανονική λήξη του. δ) Όταν ομάδα ή ομάδες θα αποχωρήσει από τον αγώνα μετά 
την έναρξή του.

2) Αγώνας που δεν τελέστηκε ή δεν έληξε -  χωρίς να ευθύνεται καμία από τις διαγωνιζόμενες 
ομάδες -  και του οποίου το αποτέλεσμα ακυρώθηκε με τελεσίδικη απόφαση, 
επαναλαμβάνεται ή συνεχίζεται. Σ’ αυτή την περίπτωση ο αγώνας τελείται (συνεχίζεται) ή 
επαναλαμβάνεται μέσα σε (15) ημέρες από τη μέρα του πρώτου ορισμού (περίπτωση μη 
τέλεσης) ή της έκδοσης της απόφασης επανάληψη ή συνέχισης (περίπτωση διακοπής).

3) Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων (π.χ. λόγω κακών 
καιρικών συνθηκών, λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος κλπ) επανορίζεται και 
συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα με τους ίδιους όρους που 
υπήρχαν κατά τη διακοπή του (π.χ. αριθμός τερμάτων, ποδοσφαιριστών).

4) Ως προς την ισχύ του Φύλλου Αγώνος και όσων γράφτηκαν σ ’ αυτό ισχύουν, κατά 
περίπτωση, όσα καθορίζονται στο άρθρο 21 του ΚΑΠ 2022.

ΑΡΟΡΟ 15ο 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ -  ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ -  

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Ισχύουν όσα αναλυτικά καθορίζονται στο άρθρο 16 του ΚΑΠ 2022.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
1) Ως προσέλευση ομάδας νοείται η έγκαιρη παρουσίαση στο γήπεδο όλων των 

ποδοσφαιριστών με τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται (στολή, Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας 
κλπ) για τη νόμιμη συμμετοχή τους στον αγώνα πριν από την καθορισμένη έναρξή του 
ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη ν 
αγωνιστεί πέντε (5) τουλάχιστον λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. Η 
τήρηση της ανωτέρω προϋπόθεσης ελέγχεται από τον διαιτητή και πριν αυτός αποφανθεί 
για την κανονικότητα ή όχι του γηπέδου [άρθρο 10 του ΚΑΠ], Ο Διαιτητής είναι υπεύθυνος 
για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης του αγώνα που αναγράφεται στο Φύλλο 
Αγώνος.

2) Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη να προσκομίσει στο διαιτητή μπάλες σε ικανό αριθμό 
(τουλάχιστον 5) για την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή του αγώνα και που πρέπει να 
πληρούν τις απαιτούμενες βασικές προδιαγραφές των κανόνων του παιχνιδιού [άρθρο 16 
παρ.4 του ΚΑΠ ].

3) Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3 περίπτ. (α) του ΚΑΠ 2022 θεσπίζεται για τις αλλαγές 
των ποδοσφαιριστών νέα ρύθμιση που έχει ως εξής και η οποία θα ισχύσει κατά την 
τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο 2022-23: Στην αγωνιστική περίοδο 2022-2023, ΚΑΤ’ 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ σε όλα τα Επαγγελματικά και Ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και ΚύτΤελλα 
επιτρέπονται μέχρι ΠΕΝΤΕ (5) αλλαγές (οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε ΤΡΕΝΕ (3) 
διακοπές) και δήλωση 20άδας αντί 18άδας με Εννέα (9) αναπληρωματικούς παίκτες



στον πάγκο. Η παράβαση της πρόβλεψης για τις πέντε (5) αλλαγές σε τρεις διακοπές 
αγώνα, επιφέρει τιμωρία του Διαιτητή. Σε περίπτωση που αγώνας θα οδηγηθεί σε  ̂
παράταση, οι ομάδες θα έχουν δικαίωμα μιας (1) επιπλέον αλλαγής ποδοσφαιριστή 
(ΕΚΤΗΣ) πέραν τον ΠΕΝΤΕ (5) αλλαγών που προβλέπονται κατά τη διάρκεια του 
αγώνα. Για την ορθή υλοποίηση αυτής της νέας ρύθμισης από την ΕΠΟ {ΝΟΜΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ} δόθηκαν οι παρακάτω έγγραφες διευκρινήσεις τις οποίες και σας παραθέτουμε 
για ενημέρωση σας: α) Σε κάθε ομάδα επιτρέπεται η χρήση μέχρι πέντε αλλαγών (κατά τη 
διάρκεια των 90 λεπτών) σε κάθε επίσημο αγώνα, β) Προκειμένου να περιοριστεί η διακοπή 
στην εξέλιξη του αγώνα, κάθε ομάδα θα έχει μέχρι τρεις ευκαιρίες να προβεί στις 5 αλλαγές 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επιτρέπονται επίσης οι αλλαγές κατά τη διάρκεια του 
πυιγρόνου. γ) Εφόσον και οι δύο ομάδες προβούν σε αλλαγή ταυτόχρονα αυτή θα 
υπολογίζεται ως μία από τις τρεις ευκαιρίες για κάθε ομάδα, δ) Οι αλλαγές και ευκαιρίες που 
δεν χρησιμοποιούνται, μεταφέρονται στην παράταση, ε) Εφόσον οι κανόνες της 
διοργάνωσης επιτρέπουν μια πρόσθετη αλλαγή κατά τη διάρκεια της παράτασης, κάθε 
ομάδα θα έχει μια πρόσθετη ευκαιρία για αλλαγή. Οι αλλαγές επιτρέπονται και πριν την 
έναρξη της παράτασης και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της παράτασης.
41 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ (άρθρο 16 παρ.3 του ΚΑΠ 2022): α) Η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή ο 
οποίος αποβλήθηκε από το Διαιτητή, β) η επανασυ μ μετοχή και πάλι στον αγώνα 
ποδοσφαιριστή ο οποίος ήδη είχε προηγουμένως αντικατασταθεί (είχε γίνει προηγούμενη 
αλλαγή). Παράβαση των ανωτέρω περιπτώσεων συνιστά ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
του ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ και εξετάζεται από την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 
Διοργανώτριας Αρχής (ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ) κατόπιν ενστάσεως, όπως προβλέπεται από τον 
ΚΑΠ 2022 και επιβολή των προβλεπομένων ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ σε βάρος της 
παραβατικότητάς ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

1) Όλα τα σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α ' Κατηγορίας της Ένωσής μας 
υποχρεούνται να έχουν διπλωματούχο προπονητή ως παρακάτω: α) Τα σωματεία της Α ' 
Κατηγορίας, Διπλωματούχο προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA Β ΕΠΟ τουλάχιστον.

2) Τα σωματεία υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με τον διπλωματούχο προπονητή ανά 
κατηγορία όπως παραπάνω, ο οποίος θα φέρει Ειδική Ταυτότητα 3ετους διάρκειας που 
εκδίδει η ΕΠΟ, καθώς και το δελτίο πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η Διοργανώτρια 
(ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ). Το δελτίο πιστοποίησης προπονητή καθώς και του βοηθού 
προπονητή (αν υπάρχει) θα εκδίδεται μια φορά κατά την ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2023 
και θα ισχύει για όλα τα σωματεία που θα συνάψει σύμβαση εργασίας. Η Σύμβαση αυτή 
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρέπει να κατατεθεί στην Επιτροπή πρωταθλήματος 
και κυπέλλου της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ πριν την έναρξη των αγώνων. Σε κάθε τυχόν αλλαγή 
προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται έγκαιρα στην αρμόδια επιτροπή 
της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

3) Τα σωματεία που δεν έχουν σύμβαση πρόσληψης με διπλωματούχο προπονητή όπως 
παραπάνω μετά από κλήση σε απολογία θα τους επιβάλλεται από την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, χρηματική ποινή ΕΚΑΤΟ «100» ευρώ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ  
(άρθρο 11 κανονισμού προπονητών ΕΠΟ 2022). Προπονητής που του έχει εκδοθεί Δελτίο 
Πιστοποίησης Προπονητή από την ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ είναι υποχρεωμένος να 
παρευρίσκεται στον πάγκο της ομάδος του καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, και αν 
απουσιάζει χωρίς λόγο θα καλείται σε απολογία το σωματείο από την ΠΕ της ΕΠΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ αλλά και ο ίδιος από την Επιτροπή του Συνδέσμου Προπονητών που ανήκει 
και θα του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες Πειθαρχικές Κυρώσεις.

4) Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος του προπονητή να παρευρίσκεται στον πάγκο της 
ομάδος του κατά τη διάρκεια του αγώνα (λόγοι υγείας-σοβαρά οικογενειακά θέματα κλπ) το 
σωματείο υποχρεούται εγκαίρως και εγγράφως (FAX-email) και όχι προφορικά ν α ^  ^  
ενημερώνει την ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ για την απουσία του προσκομίζοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Και 
το ανάλογο δικαιολογητικά (π.χ. Ιατρική Γνωμάτευση κλπ). Η εκ των υστέρων (δηλαδή μετά 
την τέλεση του αγώνα) ενημέρωση για απουσία προπονητή λόγω κωλύματος στο πρόσωπό 
του δεν θα λαμβάνεται υτ^όψιν από την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.



5) Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητής ο οποίος δεν κατέχει το προβλεπόμενο Δελτίο 
Πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) απαγορεύεται να εισέλθει σ 
αυτόν. Ο έλεγχος διενεργείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τους διαιτητές του αγώνα, σύμφωνα με 
τον ΚΑΠ (άρθρο 18 του ΚΑΠ 2022 και άρθρο 10 παρ.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2022). Τυχόν μη έλεγχος από τους Διαιτητές των δελτίων πιστοποίησης 
εισόδου των προπονητών και αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος επισύρει τις ποινές που 
αναγράφονται στον ΚΑΠ 2022 [άρθρο 18 παρ.3-Απαγόρευση διεύθυνσης αγώνων για τρεις 
(3) τουλάχιστον μήνες. Στα Φύλλα Αγώνων θα πρέπει να αναγράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο 
εκάστοτε πεδίο που προβλέπεται η καταγραφή των αξιωματούχων για κάθε ποδοσφαιρικό 
Σύλλογο, εκτός από το επώνυμο και το όνομα του εκάστοτε προπονητή, η ιδιότητά του (πχ. 
Προπονητής/Βοηθός Προπονητής/Προπονητής Τερματοφυλάκων/Προπονητής Φυσικής 
Κατάστασης). Ο Α/Λ που αναγράφεται στο Δελτίο Πιστοποίησης και ο Αριθμός Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

1) Ο πρώτος της βαθμολογίας (Πρωταθλητής) της Α ' Κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 
2022-2023 θα αγωνίζεται στα ΜΠΑΡΑΖ ανόδου στη Γ'ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

2) Θα υποβιβασθούν από την Α ' Τοπική Κατηγορία στην Β ' Κατηγορία οι ΔΥΟ (2) τελευταίες 
ομάδες, οι οποίες θα καταλάβουν την 12η & 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα (με 
υποσημείωση ότι αν ο Πρωταθλητής Α ' Κατηγορίας 2022-2023 ανέβει στη Γ' ΕΘΝΙΚΗ η 
ομάδα που θα καταλάβει την 12η θα παραμείνει στην Α ' Κατηγορία.

3) Ο προβιβασμός και ο υποβιβασμός των ομάδων θα είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στο 
άρθρο (4) [Συμμετοχή ομάδων στα πρωταθλήματα] και 27 [προβιβασμός-υποβιβασμός- 
Συμμετοχή ομάδων στα πρωταθλήματα] του ΚΑΠ 2022 τα οποία θα τηρούνται απαρέγκλιτα.

4) Το ΔΣ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ διατηρεί επίσης το απόλυτο δικαίωμα μετά τη λήξη του 
πρωταθλήματος περιόδου 2022-2023 να προβεί στην τροποποίηση του τρόπου διεξαγωγής 
του πρωταθλήματος της Α ' Κατηγορίας με γνώμονα την διαμορφωθείσα τοπικά 
ποδοσφαιρική κατάσταση και εφόσον τούτο συντελεί στην αναβάθμιση και προαγωγή του 
τοπικού ποδοσφαίρου.

5) Την ποδοσφαιρική περίοδο 2023-2024 στην Α ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ θα αγωνίζονται 12 ομάδες.

ΑΡΘΡΟ 18 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ -  ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ- ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ρυθμίζονται από τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ 2022.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

1) Υποβολή ενστάσεων επιτρέπεται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους 
αγώνες και για τους αποκλειστικούς λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρ.1 του ΚΑΠ.

2) Για τις καταχωρούμενες στο Φύλλο Αγώνος ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ αυτά που ισχύουν για τα 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (δηλαδή ποιες ενστάσεις καταχωρούνται στο Φ.Α. από 
τον διαιτητή, τον τρόπο υποβολής τους και τις λοιπές διαδικασίες) αναφέρονται αναλυτικά 
στο άρθρο 23 παρ. 2 στοιχείο (II) του ΚΑΠ 2022.

3) Γ ια τις μη καταχωρούμενες στο Φύλλο Αγώνος ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δηλαδή για τις λοιπές 
ενστάσεις που δεν καταχωρούνται στο Φύλλο Αγώνος) αυτά που ισχύουν για τα 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (τα οποία ισχύουν τα ίδια και στα επαγγελματικά), η 
διαδικασία και ο τρόπος υποβολής τους αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 23 παραγ. 4 του 
ΚΑΠ.

4) Σε περιπτώσεις ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο όρθρο 
23 παρ. 5 του ΚΑΠ 2022. (Προϋπόθεση διατύπωσης καταγγελίας τρόπος και διαδικασία 
υποβολής αυτής).

5) Με απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ το χρηματικό παράβολο για τις ενστάσειςΑ ??Χ  
καταγγελίες κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 είναι:
α)Για τα σωματεία Α ' Κατηγορίας ΔΙΑΚΟΣΙΑ «200» ευρώ.
(άρθρο 23 παρ.4β του ΚΑΠ).

6) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 23 του ΚΑΠ αναφέρονται αναλυτικά οι προβλεπόμενες 
ποινές, όταν γίνεται δεκτή ένσταση ή καταγγελία κατά περίπτωση.



7) Η εκδίκαση των ενστάσεων και καταγγελιών του άρθρου 24 του ΚΑΠ 2022 που αφορούν 
αγώνες πρωταθλημάτων των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων (τοπικά πρωταθλήματα) 
γίνεται από τις αρμόδιες Πειθαρχικές Επιτροπές τους. Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής 
Επιτροπής της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κρίνονται σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό από την 
Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Οι αποφάσεις δε για τις προαναφερόμενες ενστάσεις- 
καταγγελίες και εφέσεις, εκδίδονται μέσα σε προθεσμία ΕΠΤΑ (7) εργάσιμων ημερών από 
την υποβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 19 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΑΠ 2022 η βαθμολόγηση των ομάδων θα γίνεται ως εξής:
Σε περίπτωση νίκης με τρεις (3) βαθμούς.
Σε περίπτωση ισοπαλίας με ένα (1) βαθμό.
Σε περίπτωση ήττας με μηδέν (0) βαθμούς.

ΑΡΘΡΟ 20 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Η κατάταξη των ομάδων στο βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωση του από το Δ.Σ. της 
Ε.Π.Σ.Ρ. θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 20 του ΚΑΠ 2022. 
Ενδιαφέρον έχει νέα ρύθμιση που θεσπίζεται στο άρθρο 20 παραγ. 13 του ΚΑΠ 2022 που 
αναφέρει τα ακόλουθα:
Αν ένα πρωτάθλημα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ενόλω ή εν μέρει για σπουδαίο λόγο ή για 
λόγο ανωτέρας βίας του Δ.Σ. της οικείας Διοργανώτριας (Ε.Π.Σ.Ρ.) αποφασίζει την οριστική 
ολική ή μερική διακοπή του και ρυθμίζει κάθε σχετικό θέμα (π.χ. θέση πρωταθλητή ομάδες 
που προβιβάζονται υποβιβάζονται κ.λ.ττ.) με βάση τα χρηστά αθλητικά ήθη και υπό 
προϋπόθεση πως η οικεία απόφαση δεν είναι αντίθετη στους κανονισμούς και τις 
αποφάσεις της FIFA της UEFA και της ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 21 
ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το έπαθλο (Κύπελλο) κάθε πρωταθλήματος που δεν επιτρέπεται να είναι χρηματικό ορίζεται από 
την προκήρυξη και απονέμεται μετά την επικύρωση του οριστικού πίνακα της βαθμολογίας εκτός 
από το έπαθλο του Κυπέλλου Ε.Π.Σ.Ρ. που απονέμεται αμέσως μετά τη λήξη του αντίστοιχου 
τελικού αγώνα. Κατ’ εξαίρεση με απόφαση της διοργανώτριας (Ε.Π.Σ.Ρ.) μπορεί να απονέμεται και 
νωρίτερα αν είναι μαθηματικά βέβαιη η κατάκτηση της πρώτης θέσης.
Στην ομάδα που κατακτά την πρώτη θέση στον βαθμολογικό πίνακα {Πρωταθλήτρια} του κάθε 
πρωταθλήματος, θα της απονεμηθεί Κύπελλο καθώς και τα ανάλογα μετάλλια για τα αθλούμενα 
μέλη τους (ποδ/στές -  αξιωματούχους).
Απαγορεύεται εκτός από τη διοργανώτρια και τις κρατικές αρχές η αθλοθέτηση επάθλων σε 
αγώνες επίσημων πρωταθλημάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα {Άρθρο 25 ΚΑΠ 2022}.
Στον 1ο Σκόρερ του κάθε πρωταθλήματος θα απονέμεται τιμητικό βραβείο σε ειδική εκδήλωση της 
Ε. Π. Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 22 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ

Στις ομάδες που κανένας ποδοσφαιριστής τους δεν θα τιμωρηθεί με αποβολή (κόκκινη κάρτα) από 
αγώνα Κυπέλλου ή πρωταθλήματος, αξιωματούχος, προπονητής ή φίλαθλος του δεν θα τιμωρηθεί 
για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα καθώς επίσης και το αντίστοιχο σωματείο δεν θα του έχει 
επιβληθεί ποινή για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα και θα έχει ολοκληρώσει τις αγωνιστικές 
του υποχρεώσεις θα απονέμεται Κύπελλο ως επιβράβευση του ήθους του σε ειδική εκδήλωση της 
ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ορίζεται και οικονομική 
επιβράβευση σε αγορά αθλητικού υλικού αξίας «500» ευρώ ανά κατηγορία.



ΑΡΘΡΟ 23 
ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ (SUPER CUP)

1) Είναι ένας αγώνας θεσμός που διεξάγεται σε κανονική διάρκεια ενενήντα (90) λεπτών και 
ττέναλτι (σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος) μεταξύ του Πρωταθλητή Α ' 
Κατηγορίας και της Κυπελλούχου ομάδος Ε.Π.Σ.Ρ. της προηγούμενης ποδ/κης 
περιόδου.

2) Ο αγώνας αυτός διεξάγεται πριν την έναρξη της νέας (επερχόμενης) ποδ/κης περιόδου 
και στα διαγωνιζόμενα σωματεία θα δίδεται Κύπελλο καθώς και μετάλλια για τα 
αθλούμενα μέλη τους (ποδοσφαιριστές -  προπονητές -  αξιωματούχους). Αναμνηστικά 
μετάλλια απονέμονται επίσης και στους διαιτητές του αγώνα.

3) Εφόσον αποφασισθεί η διεξαγωγή του αγώνα αυτού από την Διοργανώτρια η παρουσία 
των ομάδων στον αγώνα καθώς και στην απονομή των επάθλων είναι Υποχρεωτική.

4) Σε περίπτωση που είναι η ίδια ομάδα που κατέκτησε και τους δύο (2) τίτλους της 
Ε.Π.Σ.Ρ. (πρωτάθλημα Α ' Κατηγορίας και Κύπελλο Ε.Π.Σ.Ρ.) στον αγώνα για το SUPER 
CUP θα αγωνιστούν η πρωταθλήτρια ομάδα Α ' Κατηγορίας με την ομάδα ΦΙΝΑΛΙΣΤ του 
Κυπέλλου Ε.Π.Σ.Ρ. της ίδιας ποδ/κης περιόδου.

5) Ο Αγώνας SUPER CUP θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο των ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΟΜΑΔΩΝ. Το 
ουδέτερο αυτό γήπεδο και οι λοιπές λεπτομέρειες τέλεσης αυτού του αγώνα θα 
ρυθμιστούν με απόφαση της διοργανώτριας (ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ) στο μέλλον.

6) Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί στον αγώνα του SUPER CUP της επιβάλλονται 
οι προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 45 παρ.3 του ΚΑΠ 2022.

7) Επίσης ομάδα που λόγω επεισοδίων γίνεται ΥΠΑΙΤΙΑ διακοπής αγώνα ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ή Αγώνα SUPER CUP της Ε.Π.Σ.Ρ. της επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
στο άρθρου 15 του Πειθ. Κώδικα ποινές, [άρθρο 45 παρ.4 του ΚΑΠ 2022],

ΑΡΘΡΟ 24 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

1) Μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30-7-2006, 
έχει ιδρυθεί ταμείο Αρωγής ποδ/στων για κάθε είδους ιατρική κάλυψη και σκοπό έχει την 
οικονομική βοήθεια τραυματισθέντων ποδ/στων σε αγώνες αρμοδιότητας της Ε.Π.Σ.Ρ., 
όπως αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργίας του ταμείου Αρωγής που σας έχει δοθεί. Κατά 
την τρέχουσα ποδ/κη περίοδο (2022-2023) με απόφαση της Ε.Π.Σ.Ρ., η συμμετοχή όλων 
των ομάδων Α ' και Β ' τοπικής Κατηγορίας είναι Υποχρεωτική και θα λειτουργήσει σύμφωνα 
με τους κανόνες των προηγούμενων ετών.

2) Η ετήσια συνδρομή στο Ταμείο Αρωγής τραυματισθέντων ποδ/στων είναι:
Α) Υποχρεωτικά για την Α ' Κατηγορία Διακόσια «200» ΕΥΡΩ.
Β) Υποχρεωτικά για την Β ' Κατηγορία εκατό πενήντα «150» ΕΥΡΩ.

3) Η αρχική εγγραφή (εφάπαξ) είναι εκατό πενήντα «150» ΕΥΡΩ.
4) Ποδοσφαιριστής που θα τραυματίζεται και το σωματείο του δεν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του προς τον Ταμείο Αρωγής (μη καταβολή ποσού Αρχικής εγγραφής και 
ετήσιας συνδρομής) ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ.

ΑΡΘΡΟ 25 
ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΑ -  ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

1)
2)

3)

Οι εισπράξεις από τα εισιτήρια αποδίδονται στο γηπεδούχο σωματείο.
Τα έξοδα των αγώνων ήτοι: Αμοιβή διαιτησίας -  παρατηρητή αγώνα -  διαιτησίας, ιατρός 
αγώνα, βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το γηπεδούχο Σωματείο.
Η τιμή των εισιτηρίων των αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών καθορίζεται στο ποσό των 
πέντε «5» ΕΥΡΩ {Άρθρο 26 ΚΑΠ 2022}.



ΑΡΘΡΟ 26
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα σωματεία στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά θα αναφέρουν email.
Για κάθε αλλαγή του αριθμού αυτού θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Ε.Π.Σ.Ρ.
Η αλληλογραφία της Ε.Π.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ με τις ομάδες θα γίνεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
{email}, συμφώνα με το άρθρο 37 παρ. 5 του ΚΑΠ.
Η ηλεκτρονική ταχυδρομική Διεύθυνση της Ε.Π.Σ. Ρεθύμνου είναι: email: epsr@otenet.gr & 
epsre2@ qmail.com.

ΑΡΘΡΟ 27 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1) Οι πάσης φύσης αθλητικές διαφορές που προκύπτουν, επιλύονται αποκλειστικά και μόνο 
από τα αρμόδια θεσμοθετημένα αθλητικά όργανα, και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η 
προσφυγή στα Πολιτικά ή Διοικητικά δικαστήρια (άρθρο 35 ΚΑΠ 2022).

2) Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο (ομάδα) ή φυσικό πρόσωπο (μέλη Δ.Σ. ομάδων, 
προπονητές, ποδ/στές κ.λ.π.) προσφεύγει κατά παράβαση της παρ.1 σε πολιτικό 
δικαστήριο επιβάλλονται σε βάρος του οι προβλεπόμενες στο άρθρο 35 παρ. 2 ΚΑΠ 2022 
ποινές από την κατά περίπτωση διοργανώτρια (Ε.Π.Σ.) ή την ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 28 
«ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

1) Οι ποδ/στές ηλικίας άνω των Δέκα (10) ετών δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση 
δελτίου αθλητικής ιδιότητας ΕΠΟ από 1-1 του επόμενου έτους της γέννησης τους (δηλαδή οι 
γεννηθέντες το έτος 2012 υποβάλλουν από 1-1-2023).

2) Σωματείο που δεν θα προσέλθει να παραλάβει Κύπελλο και μετάλλια την ημέρα που ορίσει 
η διοργανώτρια (Ε.Π.Σ.Ρ.) θα του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 46 του ΚΑΠ 
2022 ΠΟΙΝΕΣ. Επίσης οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές που δεν πειθαρχούν σ ' αυτήν 
τους την υποχρέωση τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 46 παρ.4β 
του ΚΑΠ 2022 (ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ). Ομάδα που δε συμμορφώνεται με το 
τελετουργικό της απονομής και προβεί σε ενέργειες που προσβάλλουν το φίλαθλο πνεύμα 
και γενικά τα χρηστά ήθη του ποδοσφαίρου τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ.4γ του 
ΚΑΠ 2022 (ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ).

3) Ομάδα που αποχωρεί από αγώνα του Κυπέλλου πριν την λήξη του κανονικού χρόνου 
(συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτι) ή 
ομάδα που δεν κατέρχεται ν ’ αγωνιστεί σε προγραμματισμένο αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟΥ τις 
επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 45 παρ.1 του ΚΑΠ 2022 (ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ -  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ -  ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ -  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ). Σε ομάδα που δεν 
συμμετέχει στον ΤΕΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ του ΚΥΠΕΛΛΟΥ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ της επιβάλλονται 
ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 45 παρ.2 του ΚΑΠ 2022.

4) Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας σωματείου -  μέλους Ε.Π.Σ. σε τουρνουά ή 
αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ή ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ή ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη έγγραφη άδεια της 
Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης συμμετοχής ομάδας 
των σωματείων θα επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 37 παρ. 5 του ΚΑΠ 
2022 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ).

5) Για την περίοδο 2022-2023 οι αγώνες των πρωταθλημάτων Α ' Κατηγορίας θα διεξάγονται 
σε γήπεδα με χλοοτάπητα (φυσικό ή τεχνητό).

6) Τα άτομα που δηλώνονται ως αξιωματούχοι αγώνα πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλη των 
Διοικήσεων των Σωματείων.

7) Απαγορεύεται Ρητά η παρουσία στον αγωνιστικό χώρο (πάγκο- τεχνική περιοχή) . 
παραγόντων -  προπονητών -  ποδοσφαιριστών άλλων σωματείων πλην των 
διαγωνιζομένων.

8) Δεν επιτρέπεται η παρουσία κανενός προσώπου στις τεχνικές περιοχές, παρά μόνο των 
Προπονητών των διαγωνιζομένων ομάδων και υπεύθυνος γι αυτό είναι ο Διαιτητής του 
αγώνα.
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9) Τα σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ.Ρ. υποχρεούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 31 παρ. 6 στον ΚΑΠ 2022 να θέτουν στην διάθεση του Ενωσιακού 
προπονητή, όταν ζητηθεί, ποδ/στές του για την συγκρότηση των ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  
της Ένωσης υποχρεωτικά (άρθρο 31 παρ. 2α ,.γ του ΚΑΠ 2022). Τα αρνούμενα 
σωματεία της Ε.Π.Σ.Ρ. που απαγορεύουν ή δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών 
τους σε προπονήσεις ή αγώνες των πρωταθλημάτων προεπιλογής των εθνικών ομάδων 
αποκλείονται κάθε φορά από τον πρώτο επόμενο αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου με 
απόφαση της αρμόδιας Πειθαρχικής Επιτροπής, ενώ ο ποδ/στής σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης απουσίας ή άρνησης του, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από ΤΡΙΩΝ (3) 
αγωνιστικές ημέρες.

10)Για την αγωνιστική περίοδο 2022 -  2023 είναι προαιρετική για τα σωματεία Α ' Κατηγορίας η 
συγκρότηση ομάδων υποδομών.

11)Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ρ. για την αγωνιστική περίοδο 2022 -  2023 είναι 
υποχρεωτική η συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα (με δικαίωμα αλλαγής ίδιας 
ηλικίας) ενός (1) ποδοσφαιριστή γεννηθέντα την 1-1-2002 και νεώτερος για τους αγώνες 
πρωταθλήματος Α ' ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

12)Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Σ.Ρ. για την 
τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο (2022-2023) ορίστηκε να διεξαχθεί στο Δημοτικό 
γήπεδο............................................................................

13)Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα βάσει της προκήρυξης και με τη δήλωση συμμετοχής των 
ομάδων παραχωρούνται στη διοργανώτρια Ε.Π.Σ.Ρ. από την ΕΠΟ.

14) Με απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ το εξοδολόγιο της Διαιτησίας 2022-2023 
διαμορφώνεται για τους αγώνες Α ' Κατηγορίας στο ποσό των ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
(135) ευρώ προστιθεμένων των εξόδων μετακίνησης με ΙΧΕ αυτοκίνητο.

1) Η Διεξαγωγή των πρωταθλημάτων Α ' ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ διέπεται από τις Διατάξεις 
του ισχύοντος ΚΑΠ 2022 (που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση Ν0 29 της 22-7-2022 της Ε.Ε. της 
ΕΠΟ), των Κανονισμών παιδιάς, των αποφάσεων της FIFA, UEFA, της ΕΠΟ και της 
Ε.Π.Σ.Ρ. όπως ισχύουν σήμερα και με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που τυχόν θα 
γίνουν στο μέλλον και φυσικά από τους όρους που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη.

2) Γ ια κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, από τον ΚΑΠ 2022 και τον 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 2022, θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 29 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


