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ΠΡΟΣ 
ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Κυπέλλου ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ερασιτεχνικών Ομάδων 
ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023.

Συνημμένα σας αποστέλλομε την προκήρυξη του Κυπέλλου ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Ερασιτεχνικών Ομάδων ποδ/κής περιόδου 2022-2023 της Ένωσής μας, για ενημέρωσή σας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

Η Ε.Π.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ έχοντας υπ’ όψιν:
1) Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία, με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο
2) Το καταστατικό της,
3) Τους κανονισμούς της ΕΠΟ και τις Νέες διατάξεις του ΚΑΠ και του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
4) Την υπ’ αριθμ. 91 από 6-9-2022 απόφαση του ΔΣ αυτής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες Κυπέλλου ερασιτεχνών ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ με τη συμμετοχή (14) ομάδων.

Το πρόγραμμα ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ της Ε.Π.Σ.Ρ καταρτίστηκε ύστερα από δημόσια 
κλήρωση που έγινε την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 στα γραφεία της διοργανώτριας Αρχής 
(ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ) το οποίο και γνωστοποιήθηκε σε όλα τα σωματεία. Τα σωματεία 
ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων (ημέρα-γήπεδο-ώρα κ.λ.π.). Από την Αρμόδια 
επιτροπή πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Ε.Π.Σ.Ρ. Τα σωματεία αναλαμβάνουν τις 
υποχρεώσεις του ΚΑΠ καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου ή κανονισμού και σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης τους υπόκεινται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Ειδικότερα 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 ή ποδοσφαιριστών ή αξιωματούχων φιλοξενούμενης ομάδος και των 
θεατών. Η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει τις ημερομηνίες του αγώνα 48 ώρες πριν.
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 του αγώνα και θα αιτιολογείται σ ' αυτήν ο λόγος που ζητείται 
η αλλαγή. Τ~ονίζεται 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.

Η επιτροπή πρωτ/τος και Κυπέλλου θα κρίνει αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι και αν θα μπορεί να 
ικανοποιηθεί το αίτημα. Η διοργανώτρια επιτροπή πρωτ/τος και ΚΥΠΕΛΛΟΥ μπορεί να ορίσει και 
νυχτερινούς αγώνες.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2022 - 2023
ΠΙΝΑΚΑΣ

Αγων. Α ' Φάση (Διπλά Παιχνίδια )
* 1 Κ20 ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
* 2 ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ AON ΑΣΤΕΡΑΣ
* 3 ΔΟΞΑ ΠΛΑΤΑΝΕ ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ
* 4 ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΓΣΣΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ
* 5 ΑΟ ΣΠΗΛΙΟΥ ΑΟ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ
* 6 ΑΟ ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡΚΑΔΙ ΑΓΓΕΑΙΑΝΩΝ
* 7 ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΟΦ ΑΡΜΕΝΩΝ

Β'ΦΑΣΗ (Νοκ άουτ σε ουδέτερο)
* 8 Νικητής 1 Νικητής 2
* 9 Νικητής 3 Νικητής 4

* 10 Νικητής 5 Νικητής 6
* 11 Νικητής 7 (προκρίνεται άνευ αγώνα)

Ημιτελική Φάση
* 12 Νικητής 7 Νικητής 8
* 13 Νικητής 9 Νικητής 10

ΤΕΛΙΚΟΣ ( ) /

* 14 Νικητής 11 Νικητής 12

V ' θ '

Η ημερομηνία και το γήπεδο για τον ΤΕΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥ θα ανακοινωθεί με απόφαση του Δ.Σ. 
της Ε.Π.Σ.Ρ. σε προσεχές συμβούλιο.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣΡ

1) Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην 11αδα κάθε ομάδας και για όλη τη διάρκεια του αγώνα 
Επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα ν’ αγωνίζονται σε Ελληνικές Εθνικές Ομάδες 
ή που έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). Επιτρέπεται η 
αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι (4) αλλοδαπών 
ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται ν’ αγωνίζονται στις Ελληνικές Ομάδες βάσει του 
άρθρου 19 παρ.10 του ΚΛΠ.

2) Για τα σωματεία Α ' Κατηγορίας που συμμετέχουν στο Κύπελλο 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). Για τα σωματεία Β' Κατηγορίας 
που συμμετέχουν στο Κύπελλο της Ε.Π.Σ.Ρ. είναι προαιρετική η συμμετοχή ενός (1) 
ποδοσφαιριστή γεννηθείς 2002.

3) Η Κ20 της ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ που συμμετέχει στο Κύπελλο θα αγωνίζεται υποχρεωτικά με 
παίκτες με ημερομηνία γέννησης 2002 και μικρότεροι.

4) Για τα σωματεία Α ' και Β' Κατηγορίας της Ένωσής μας απαγορεύεται η συμμετοχή σε 
αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟΥ περισσοτέρων των Τριών (3) ποδοσφαιριστών (στην εικοσάδα του 
Φ.Α.) ηλικίας άνω των 35 ετών και μεγαλύτεροι, δηλαδή γεννηθέντων έτους 1987 και 
προγενέστερα. Οι γεννηθέντες του έτους 1988 δεν έχουν περιορισμό συμμετοχής στη 
εικοσάδα του Φ.Α.

5) Τα σωματεία οφείλουν να προσέρχονται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν την 
καθορισμένη έναρξη του, ανεξάρτητα από τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε 
να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε (5) τουλάχιστον λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα 
έναρξης του αγώνα και να είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό, για την 
χρησιμοποίηση του από τους ποδ/στές.

6) 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 κ^ι 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 προκόψουν 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’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: 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 
2021 έχει την ιδιότητα του «ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ 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).

7) Σύμφωνα με το άρθρο 16 τταρ.3 ττερίτττ. (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 Κύπελλα 
επιτρέπονται μέχρι ΠΕΝΤΕ (5) αλλαγές (οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε ΤΡΕΙΣ (3) 
διακοπές) και δήλωση 20άδας αντί 1 δάδας 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 ποοβεί σ τκ 5 αλλανέο 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επιτρέπονται επίσης οι αλλαγές κατά τη διάρκεια του 
ημιχρόνου, 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.
4)_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 

αραβατικότητάς ομάδας.



Στους ΔΙΠΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ για την ανάδειξη του Νικητή δεν υπερισχύει το εκτός έδρας 
γκολ ενώ στην περίπτωση που υπάρξουν δύο (2) όμοια αποτελέσματα στο 2° αγώνα 
ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι δεν αναδειχθεί Νικητής θα πραγματοποιηθεί 
η διαδικασία των ΠΕΝΑΛΤΙ.
Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδ/στη, ο οποίος αποβλήθηκε από το διαιτητή.
Στον Τελικό Αγώνα Κυπέλλου η διοργανώτρια υποχρεούται να έχει στη διάθεση του διαιτητή 
από την έναρξη μέχρι την λήξη του αγώνα είκοσι (20), τουλάχιστον, μπάλες που πληρούν τις 
προδιαγραφές των κανόνων παιχνιδιού.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδ/στων στους αγώνες είναι να φορούν σε όλη τη 
διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει: Ποδοσφαιρικά 
υποδήματα και Επικαλαμίδες.
Για τη χρήση διαφήμισης πάνω στις στολές των ποδοσφαιριστών ισχύουν όσα καθορίζονται 
στο άρθρο 14 παρ. ε του ΚΑΠ 2022.
Ειδικά για τα μηνύματα με εθνικό, κοινωνικό ή άλλο ιδεολογικό περιεχόμενο ή για μη 
διαφημιστικά μηνύματα ειδικού σκοπού, εφόσον η προβολή αυτών είναι νόμιμη, η έγκριση 
της διοργανώτριας πρέπει να είναι έγγραφη και να έχει παρασχεθεί το αργότερο 24 ώρες 
πριν τη διεξαγωγή ενός αγώνα. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης, επιπλέον των 
υποχρεώσεων του διαιτητή της παρ. 6 κατωτέρω, και ο Παρατηρητής θα οφείλει να 
μνημονεύει την οικεία παραβίαση στην έκθεση του.

8) Ποδοσφαιριστής που συμπληρώσει ημερολογιακά το 14° έτος της ηλικίας του (από ημέρα 
γενεθλίων) δύναται ν’αγωνίζεται στις ανδρικές ομάδες άρθρο 19 παρ.ΙΟγ του ΚΑΠ.

9) Το εξοδολόγιο διαιτησίας και γιατρών αγώνων σε όλες τις φάσεις του Κυπέλλου θα είναι 
κατά το ήμισυ και στις δύο διαγωνιζόμενες ομάδες. Σε όλους τους αγώνες Κυπέλλου το 
εξοδολόγιο θα ακολουθεί αυτό της Α ' Κατηγορίας ΕΠΣΡ ανεξάρτητα αν αγωνίζονται 
ομάδες Γ' Εθνικής Κατηγορίας.

10) Σωματείο που δεν κατέβει ν’αγωνιστεί, που αποχωρήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα και δεν 
παραλάβει τα έπαθλα (μετάλλια -  κύπελλο) θα εφαρμοστούν οι ισχύουσες διατάξεις του

11)Στην εν λόγω προκήρυξη ισχύει ο Νέος Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου 
ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-23.

Τα σωματεία ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων (ημέρα-γήπεδο-ώρα κλπ) από την 
αρμόδια Επιτροπή ΚΥΠΕΛΛΟΥ. 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.
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

Για όλους Αγώνες του Κυπέλλου 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.
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στη προκήρυξη του Κυπέλλου της Ε.Π.Σ.Ρ. Αρμόδιο να 
αποφασίσει το Δ.Σ. πάντα σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.

ΚΑΠ.

ΡΕΘΥΜΝΗΣ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
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