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χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηεο ΔΟΠΔ, ηνπ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ, ηνπ Γηεζλνχο Καλνληζκνχ 

Πεηνζθαίξηζεο, ηνπ λφκνπ 2725/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ηεο Γεληθήο 

Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ Πεηνζθαίξηζεο, Αγσληζηηθήο Πεξηφδνπ 2017-2018 κε αξηζ. πξση. 

1810/15.5.2017 θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο απηήο κε αξηζ.πξση. 2881/23.6.2017 

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ μ ε 

 

ην ΚΥΠΔΛΛΟ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ 2016-2017κε ηνπο πην θάησ φξνπο: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν: ΧΜΑΣΔΙΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

α) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα ζσκαηεία ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ. 

 Γηα ηα ΣΑΑ ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ ε ζπκκεηνρή ζην Κχπειιν είλαη 

ππνρξεσηηθή. ην ΣΑΑ πνπ δελ ζα δειψζεη ζπκκεηνρή επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο ηξηψλ 

(-3) βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ 2017-2018. 

β) σκαηείν ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ πνπ δειψζεη ζπκκεηνρή θαη δελ κεηέρεη ή 

παξαηηείηαη ηνπ αγψλνο, απνθιείεηαη ησλ πεξαηηέξσ αγψλσλ θαη ηνπ επηβάιιεηαη πνηλή 

αθαίξεζεο ηξηψλ (-3) βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ ηελ 

ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν 2017-2018.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν: ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΧΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΔΝΑΡΞΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ 

 

α) Σα ΣΑΑ ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ θαη φζα ζσκαηεία ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο 

Αλδξψλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ ΔΟΠΔ,  ζχκθσλα κε 

ηα φζα αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην Β άξζξν 9 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη 

Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ θαη κε ην Κεθ. Η παξ. 1 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο 

Πξσηαζιεκάησλ 2017-2018, ζπκπιεξσκέλε ηε ζπλεκκέλε δήισζε ζπκκεηνρήο κέρξη θαη 

ηελ Παξαζθεπή 20 Οθησβξίνπ 2017.  

β) Η δήισζε πξέπεη λα είλαη γξαπηή, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γελ. 

Γξακκαηέα ηνπ σκαηείνπ, ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα ζα αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν πνπ 

πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ. 

Η δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα αλαθέξεη φηη ην σκαηείν δέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο 

φξνπο απηήο ηεο Πξνθήξπμεο, ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο θαη ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 

Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηνπο δέρεηαη ε δήισζε 

δελ γίλεηαη δεθηή. 

γ) Η θιήξσζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 1εο αγσληζηηθήο ηεο Α’ Φάζεο ηνπ 

Κππέιινπ ζα γίλεη ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε ΔΟΠΔ θαη ζα αλαθνηλσζεί έγθαηξα ζηα 

ελδηαθεξφκελα ζσκαηεία. Οη θιεξψζεηο γηα ηηο επφκελεο αγσληζηηθέο (Α’ θαη Β’ Φάζεο) ζα 

γίλνληαη ζηα γξαθεία ηεο ΔΟΠΔ ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε 

αγσληζηηθήο. 

 ηηο θιεξψζεηο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηα ζσκαηεία κε εθπξφζσπφ ηνπο. 

 Αλ θάπνην ζσκαηείν δελ κπνξεί λα ζηείιεη εθπξφζσπφ ηνπ, κπνξεί λα εθπξνζσπεζεί κε 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν. 
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δ) Σν Κχπειιν Διιάδνο Αλδξψλ ζα αξρίζεη ζηηο 8/11/2017 θαη ην Final 4 ζα δηεμαρζεί 17-

18/3/2018. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν:     ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΚΤΠΔΛΛΟΤ 

 

α) Σελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ Κππέιινπ αλαιακβάλεη ε ΔΟΠΔ. 

β) Η ΔΟΠΔ, ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ, 

κπνξεί θαη έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ Σνπηθψλ Δλψζεσλ,  κε ζθνπφ 

ηελ θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηνπ Κππέιινπ. 

γ) Η ΔΟΠΔ ζα ζπγθξνηήζεη 3κειή Αγσλφδηθε Δπηηξνπή δηεμαγσγήο γηα ηνπο αγψλεο ηνπ Final 

4 γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Κππειινχρνπ: 

1) Έλα  κέινο ηνπ Γ/ΔΟΠΔ, σο Πξφεδξν 

2) Έλα κέινο ηνπ Γ../Δ..Α.Π. σο κέινο θαη  

3) Έλα κέινο ηεο ΚΔΓ/ΔΟΠΔ, ν νπνίνο ζα είλαη θαη ν ππεχζπλνο δηαηηεζίαο. 

 ε νπνία ζα έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Οξγάλσζεο 

θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ, Κεθάιαην Α άξζξν 5 πεξ. β. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν :  ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΚΤΠΔΛΛΟΤ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ 

 

 ην Κχπειιν Διιάδαο Αλδξψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη παξαθάησ θάζεηο: 

 

Α’ Φάζη:  

Υξφλνο δηεμαγσγήο: απφ 8/11/2017 έσο 24/1/2018 

 πκκεηέρνπλ νη νκάδεο ηεο Α2 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή. 

 Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ κε ην ζχζηεκα απινχ απνθιεηζκνχ (Ννθ άνπη). 

 ε θάζε θιήξσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηνλ ρσξηζκφ ησλ νκάδσλ ζε δεπγάξηα ζα 

ιακβάλεηαη πξψηα ππφςε ε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.  

 Γεπεδνχρνο ζα είλαη ε νκάδα πνπ ζα βγαίλεη πξψηε απφ ηελ θιεξσηίδα. 

 Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο Α’ Φάζεο (αξηζκφο θιήξσζεο δεπγαξηψλ ζε θάζε αγσληζηηθή, 

ηπρφλ απεπζείαο πξφθξηζε ζηελ επφκελε αγσληζηηθή θιπ) ζα θαζνξηζηεί κε 

πκπιεξσκαηηθή Πξνθήξπμε πνπ ζα εθδψζεη ε ΔΟΠΔ, κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο δειψζεσο ζπκκεηνρήο. 

 ηελ Β’ Φάζε ζα πξνθξηζνχλ ηέζζεξηο (4) νκάδεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηφζεο ψζηε καδί κε 

ηηο νκάδεο ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ πνπ ζα έρνπλ δειψζεη ζπκκεηνρή λα 

ζπκπιεξψλνπλ ηνλ αξηζκφ δέθα έμη (16). 

 Όινη νη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο Καλνληζκνχο Παηδηάο ηεο FIVB, 

ελψ δελ ζα ηζρχζνπλ ηερληθέο αλάπαπιεο. 

 Όινη νη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ κε έγρξσκεο κπάιεο ΜIKASA ηχπνπ MVΑ 200 ή MOLTEN 

ηχπνπ V5M5000 ή GALA ηχπνπ BV5591S. 

 

Β’ Φάζη:  

Υξφλνο δηεμαγσγήο: απφ 7/2/2018 έσο 18/3/2018 

 πκκεηέρνπλ νη νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ απφ ηελ Β’ Φάζε θαη νη νκάδεο ηεο Α1 Δζληθήο 

Καηεγνξίαο Αλδξψλ. 

 Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ κε ην ζχζηεκα απινχ απνθιεηζκνχ (Ννθ άνπη). 

 ηελ θιήξσζε ηεο πξψηεο αγσληζηηθήο  γηα ηνλ ρσξηζκφ ησλ νκάδσλ ζε δεπγάξηα ζα 

ιεθζεί πξψηα ππφςε ε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.  

 Γεπεδνχρνο ζα είλαη ε νκάδα πνπ ζα βγαίλεη πξψηε απφ ηελ θιεξσηίδα, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε δεπγαξηνχ κε νκάδεο δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο νπφηε γεπεδνχρνο είλαη ε νκάδα 

πνπ αλήθεη ζε κηθξφηεξε θαηεγνξία. 

 Όινη νη αγψλεο  ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο Καλνληζκνχο Παηδηάο ηεο FIVB. 

Θα ηζρχζνπλ νη ηερληθέο αλάπαπιεο (ηερληθά time out), εθηφο ηνπ 5νπ ζεη φπνπ δελ ηζρχνπλ 

ηα ηερληθά time out ελψ ηα θαλνληθά time out είλαη δχν γηα θάζε νκάδα ζε θάζε ζεη κε 

δηάξθεηα 30’’ ην θαζέλα. 

 Όινη νη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ κε έγρξσκεο κπάιεο ΜIKASA ηχπνπ MVΑ 200 ή MOLTEN 

ηχπνπ V5M5000. 
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 Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο Γ’ Φάζεο (αξηζκφο θιήξσζεο δεπγαξηψλ ζε θάζε αγσληζηηθή, 

ηπρφλ απεπζείαο πξφθξηζε ζηελ επφκελε αγσληζηηθή), ζα θαζνξηζηεί κε πκπιεξσκαηηθή 

Πξνθήξπμε πνπ ζα εθδψζεη ε ΔΟΠΔ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν : ΓΗΠΔΓΑ ΑΓΧΝΧΝ – ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΗΠΔΓΟΤΥΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ 

 

α) Όινη νη αγψλεο ηνπ Κππέιινπ Διιάδαο Αλδξψλ ζα δηεμαρζνχλ ζηα Κιεηζηά Γπκλαζηήξηα ησλ 

γεπεδνχρσλ νκάδσλ, πνπ έρνπλ δειψζεη νη γεπεδνχρεο νκάδεο ζην αληίζηνηρν 

πξσηάζιεκα, πνπ ζα νξίζεη ε ΚΔΠ/ΔΟΠΔ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην Γ 

άξζξα 12, 13 θαη 14 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ 

θαη ζην Κεθάιαην Η παξ. 2β ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ 2017-2018. 

β) ε πεξίπησζε ηηκσξίαο ηεο έδξαο γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ απφ ην Μνλνκειέο Πεηζαξρηθφ 

Γηθαηνδνηηθφ Όξγαλν ηεο ΔΟΠΔ, ν αγψλαο  ζα δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3262/2004 

Κεθ. Β άξζξν 9 παξ. 1. Η ΔΟΠΔ κε εηδηθή Δγθχθιην ζα αλαθνηλψζεη έγθαηξα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ Κππέιινπ ηα άηνκα πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα εηζφδνπ ζην γήπεδν. 

γ) Σα γεπεδνχρα ζσκαηεία έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

Παηδηάο θαη ην Γεληθφ Καλνληζκφ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΟΠΔ. Γηα 

ηνπο αγψλεο ηεο Β’ Φάζεο ηα γεπεδνχρα ζσκαηεία εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 Δζληθή 

Καηεγνξίαο Αλδξψλ επηπιένλ έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα πξνβιέπνληαη ζηα αληίζηνηρα 

άξζξα ηεο Δηδηθήο Πξνθήξπμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 

δ) Η δηαρείξηζε ησλ εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ Κππέιινπ 2017-2018, αλήθεη ζηελ ΔΟΠΔ. Η 

ΔΟΠΔ, ζα ελεκεξψζεη εγθαίξσο ηα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία, γηα ηνπο επηκέξνπο φξνπο ηεο 

εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ αγψλσλ. 

ε) Η ΔΟΠΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηήζεη ηε δηαθήκηζε ρνξεγνχ ή ππνζηεξηθηή ηνπ 

Κππέιινπ ζηηο εκθαλίζεηο ησλ ball boys-girls θαη ησλ floor moppers, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ζα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή απηψλ. 

ζη) Σα γεπεδνχρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα επηκεινχληαη ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ησλ 

αγψλσλ γηα ηνπο εληφο έδξαο αγψλεο ηεο νκάδαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Δπίζεο ηα γεπεδνχρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα θνηλνπνηνχλ αληίγξαθν ηεο άδεηαο 

δηεμαγσγήο ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη 

ηάμεο. 

ε) Γηα ηνπο αγψλεο ηεο Β’ Φάζεο πνπ ε γεπεδνχρνο είλαη νκάδα ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο 

Αλδξψλ ε ειεχζεξε δψλε λα είλαη ειεχζεξε απφ νπνηαδήπνηε αληηθείκελα θαη αλ ππάξρνπλ 

πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη (π.ρ. κπαζθέηεο, εκπφδηα). Ο αγψλαο δελ αξρίδεη εάλ δελ 

απνκαθξχλνληαη ηα αληηθείκελα απηά θαη ε γεπεδνχρνο νκάδα ζα έρεη ηελ επζχλε φπσο θαη 

ζε θάζε άιιε παξφκνηα πεξίπησζε (π.ρ. δελ ππάξρεη θηιέ, αληέλεο, ζθάια δηαηηεηή θ.α.). 

Πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ παξαπάλσ ζπληζηά αληηθαλνληθφηεηα γεπέδνπ θαη επηθέξεη ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη 

Γηεμαγσγήο πξσηαζιεκάησλ (κεδεληζκφο γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ). 

ζ) Κανόνες MARKETING    

1. Σα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα νξίζνπλ έλαλ ππεχζπλν Δπηθνηλσλίαο-

Marketing γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζσκαηείσλ θαη ηεο ΔΟΠΔ θαη 

λα γλσζηνπνηήζνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζην Σκήκα Marketing ηεο 

ΔΟΠΔ. 

2.  Υνξεγνί – ππνζηεξηθηέο ηνπ Κππέιινπ 

Η ΔΟΠΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπλάςεη ζπκθσλία κε θεληξηθφ ρνξεγφ ή θεληξηθφ 

ππνζηεξηθηή/έο ηνπ Κππέιινπ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: ζηνηρεκαηηθέο, θηλεηή 

ηειεθσλία, λεξά, αλαςπθηηθά, αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, αθηνπιντθέο εηαηξίεο. 

3. Γηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θαη απηνθφιιεησλ δαπέδνπ ρνξεγψλ-ππνζηεξηθηψλ 

πξσηαζιήκαηνο 

Σα ζσκαηεία είλαη ΤΠΟΥΡΔΧΜΔΝΑ λα ηνπνζεηνχλ ζηα γήπεδα ηηο δηαθεκίζεηο ησλ 

ρνξεγψλ ή ππνζηεξηθηψλ ηνπ Κππέιινπ ζηα ζεκεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

παξάξηεκα 1 ηεο Πξνθήξπμεο θαη είλαη: 

- Σηο ζέζεηο πηλαθίδσλ 4, 8, 11, 12, 15, 19 (δηάζηαζε 3,4 Υ 1κ). ηηο ζέζεηο 11 

θαη 12 ηνπνζεηνχληαη ε ηαπηφηεηα ηεο δηνξγάλσζεο (ζέζε 11) θαη ην ινγφηππν 

ηεο ΔΟΠΔ (ζέζε 12).  

-  2 απηνθφιιεηα stickers (3,40 X 1 κ.) εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ (1 ζε θάζε 

ζεξβίο) 

- 1 απηνθφιιεην ζην ρψξν κπξνζηά απφ ηελ Γξακκαηεία (δηάζηαζε 1 Υ 3 κ.) 
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-  1 απηνθφιιεην (δηάζηαζε 1 Υ 3) κπξνζηά απφ ηνπο πάγθνπο ησλ νκάδσλ  

4. Ηρεηηθά κελχκαηα ρνξεγψλ-ππνζηεξηθηψλ Κππέιινπ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ time-out θαη ζηελ αλάπαπια αλάκεζα ζηα ζεη, ηα ζσκαηεία 

είλαη ππνρξεσκέλα λα κεηαδίδνπλ ηα ερεηηθά κελχκαηα ησλ ρνξεγψλ-

ππνζηεξηθηψλ ηνπ Κππέιινπ 

ηε Β’ Φάζε γηα ηνπο αγψλεο ηνπ Final 4 γηα φια ηα παξαπάλσ ππεχζπλε είλαη ε Αγσλφδηθε 

Δπηηξνπή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΧΝ 

 

α) Σν πξφγξακκα ησλ ζπλαληήζεσλ φισλ ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Κχπειιν, ζα 

αλαθνηλσζεί απφ ηελ ΚΔΠ/ΔΟΠΔ ζηα ζσκαηεία, έγθαηξα κε email ή fax. 

β) Η δηνξγαλψηξηα κπνξεί λα αιιάμεη ηε κέξα θαη ηελ ψξα ζην πξφγξακκα, νπνηνπδήπνηε 

αγψλα πνπ ζα αλακεηαδνζεί απφ ηελ ηειεφξαζε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν: ΑΘΛΗΣΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

α) ηνπο αγψλεο ηνπ Κππέιινπ Διιάδαο Αλδξψλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα πάξνπλ κέξνο αζιεηέο 

γξακκέλνη ζηε δχλακε ηεο ΔΟΠΔ θαη θάηνρνη Αζιεηηθνχ Γειηίνπ ηεο ΔΟΠΔ, πνπ έρεη 

ζεσξεζεί γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2017-2018 θαη απφ ην γηαηξφ. 

β) Γηα ηα ΣΑΑ ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα πάξνπλ κέξνο 

αζιεηέο γξακκέλνη ζηε δχλακε ηεο ΔΟΠΔ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ Δηδηθή 

πγθεληξσηηθή Καηάζηαζε ησλ Αζιεηψλ ηνπ ΣΑΑ ηζρχνο 2017-2018 πνπ έρεη εγθξηζεί απφ 

ηελ ΔΑΠ θαη έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ ΔΟΠΔ. Δηδηθά γηα ηνπο εξαζηηέρλεο αζιεηέο πξέπεη λα 

είλαη θάηνρνη ηνπ Αζιεηηθνχ Γειηίνπ ηεο ΔΟΠΔ, πνπ έρεη ζεσξεζεί γηα ηελ αγσληζηηθή 

πεξίνδν 2017-2018. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα έρνπλ ηαηξηθή ζεψξεζε. 

 ε θάζε δηαγσληδφκελε νκάδα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη αζιεηέο νη νπνίνη έρνπλ 

αληίζηνηρα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα πνπ αλήθεη ε νκάδα ηνπο, ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δηδηθήο Πξνθήξπμεο.  

γ) Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή αζιεηή αλ εθηίεη πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε απφ αξκφδηα αξρή. 

δ) Γηα ηελ εκθάληζε ησλ νκάδσλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο 

ηεο FIVB θαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ησλ Δηδηθψλ Πξνθεξχμεσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ Αλδξψλ 

ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλήθνπλ νη νκάδεο. 

Τπεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ είλαη νη δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ. 

ε) Οη νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο αγψλεο ηνπ Final 4 γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

Κππειινχρνπ, ζα ππνβάινπλ ζηελ Σερληθή χζθεςε θάζε αγσληζηηθήο, πξνο έγθξηζε, 

θαηάζηαζε κε ηνπο αζιεηέο, θαη’ αλψηεξν αξηζκφ 14, ζπλνδεπφκελε απφ ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν απηφ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν: ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΚΔΦΔΙ 

 

Γηα ηνπο αγψλεο ηνπ Final 4 γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Κππειινχρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δχν 

Σερληθέο πζθέςεηο, ε πξψηε ηελ παξακνλή ηεο δηεμαγσγήο ησλ Ηκηηειηθψλ Αγψλσλ θαη ε 

δεχηεξε ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ εκηηειηθψλ αγψλσλ. ε θάζε κία απφ απηέο ηηο πζθέςεηο ζα 

δεηεζνχλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ, φπσο: 

α) έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ αζιεηψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

β) έιεγρνο ησλ εκθαλίζεσλ ησλ αζιεηψλ. Η θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) δηαθνξεηηθέο εκθαλίζεηο ηνπ αξρεγνχ-αζιεηή θαη ηνπ Libero 

γ) επηινγή ησλ αζιεηηθψλ εκθαλίζεσλ ησλ νκάδσλ γηα ηνλ αγψλα 

δ) αλαθνίλσζε ηνπ νξηζκνχ ησλ δηαηηεηψλ 

ηηο παξαπάλσ Σερληθέο πζθέςεηο ζα ζπκκεηάζρνπλ: 

1) Ο αξρεγφο απνζηνιήο ή Team Manager ηεο θάζε νκάδαο 

2) Οη δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ 

3) Η Αγσλφδηθε Δπηηξνπή ηνπ Κππέιινπ 
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ΑΡΘΡΟ 9ν: ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΟΜΑΓΧΝ 

 

1) Για ηοσς αγώνες ηης Α’ Φάζης: 

Σελ ψξα πνπ νξίδεη ην πξφγξακκα φηη αξρίδεη ν αγψλαο, θάζε νκάδα, αλεμάξηεηα απφ ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, είλαη ππνρξεσκέλε λα έρεη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ παίθηεο έηνηκνπο (κε 

αζιεηηθή πεξηβνιή) γηα ηνλ πνπ ηα νλφκαηά ηνπο  πξέπεη λα γξαθηνχλ ζην θχιιν ηνπ 

αγψλα. 

Παξαβίαζε ησλ παξαπάλσ νδεγεί ζηνλ κεδεληζκφ ηεο νκάδαο. Σν ίδην ζα ζπκβεί ζε 

πεξίπησζε πνπ νκάδα δελ εκθαληζηεί ζηνλ αγψλα (Κεθάιαην Δ άξζξν 22 ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ). 

2) Για ηοσς αγώνες ηης Β’ Φάζης: 

Σελ ψξα πνπ νξίδεη ην πξφγξακκα φηη αξρίδεη ν αγψλαο, θάζε νκάδα, αλεμάξηεηα απφ ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, είλαη ππνρξεσκέλε λα έρεη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ παίθηεο εάλ αλήθεη ζηελ 

Α2 Δζληθή Καηεγνξία Αλδξψλ θαη ελλέα (9) ηνπιάρηζηνλ παίθηεο εάλ αλήθεη ζηελ Α1 Δζληθή 

Καηεγνξία Αλδξψλ, έηνηκνπο (κε αζιεηηθή πεξηβνιή) γηα ηνλ αγψλα πνπ ηα νλφκαηά ηνπο  

πξέπεη λα γξαθηνχλ ζην θχιιν ηνπ αγψλα. 

Παξαβίαζε ησλ παξαπάλσ νδεγεί ζηελ απψιεηα ηνπ αγψλα (Κεθάιαην Δ άξζξν 21 ηνπ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ) ή ηνλ κεδεληζκφ ζε 

πεξίπησζε πνπ νκάδα δελ εκθαληζηεί ζηνλ αγψλα (Κεθάιαην Δ άξζξν 22 ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν:       ΔΛΔΓΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΙΔΓΔΡΗ (DOPING CONTROL) 

 

ηνπο αγψλεο ηνπ Κππέιινπ ην ΔΚΑΝ έρεη ην δηθαίσκα ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε λα 

πξνβαίλεη ζε έιεγρν Φαξκαθνδηέγεξζεο (Doping Control) ησλ αζιεηψλ ησλ νκάδσλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηνλ αγψλα, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 128Α έσο 128Ι ηνπ λ. 

2725/99 φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λφκν 4373/2016 θαη ζην Κεθάιαην Η 

άξζξν 29 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Χο απαγνξεπκέλεο νπζίεο θαη κέζνδνη ηζρχνπλ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Κ.Τ.Α. 

34912/19.12.2011, ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο FIVB θαη ζηνλ εηήζηα αλαλεννχκελν 

θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ (prohidited list) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Αληηληφπηλγθ 

(WADA), ν νπνίνο κπνξεί λα βξεζεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.wada-ama.org.   

ε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο ππνπέζεη ζε παξάβαζε ληφπηλγθ λα έρεη ιάβεη θάπνηα απφ ηηο 

απαγνξεπκέλεο νπζίεο ζα επηβάιινληαη ζην ζσκαηείν θαη ζηνλ αζιεηή νη πνηλέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Γηθαίνπ ηεο ΔΟΠΔ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν: ΑΝΑΒΟΛΔ ΑΓΧΝΧΝ 

 

α) Αγψλαο πνπ αλαβιήζεθε ή καηαηψζεθε απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη πξφθεηηαη λα 

επαλαιεθζεί, νξίδεηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο ΔΟΠΔ. 

β) Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε αλαβνιήο αγψλα κε ην αηηηνινγηθφ φηη νη μέλνη αζιεηέο πνπ 

αγσλίδνληαη ζηε ρψξα καο θαινχληαη ζηελ Δζληθή νκάδα ηεο ρψξαο ηνπο γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε επίζεκνπο αγψλεο FIVB & CEV.  

Οπδεκία αλαβνιή αγψλνο/αγψλσλ ζα ρνξεγείηαη ζην ζσκαηείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

απνπζίαο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ αζιεηψλ. Ο αγψλαο/νη αγψλεο ηνπ Κππέιινπ ζα 

δηεμάγνληαη θαλνληθά ρσξίο ε ΔΟΠΔ λα ΑΝΑΒΑΛΛΔΙ νπνηνλδήπνηε αγψλα. 

γ) Η νκάδα πνπ κεηαθηλείηαη πξέπεη λα βξίζθεηαη έγθαηξα ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα 

(Γεληθφο Καλνληζκφο Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ, Κεθάιαην Γ, άξζξν 14). 

δ) ε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί αγψλαο απφ ηελ ΔΟΠΔ, πάληα γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ Κεθάιαην 

Δ άξζξν 20, ε ΚΔΠ/ΔΟΠΔ κπνξεί λα νξίζεη ηνλ αγψλα απηφλ νπνηαδήπνηε κέξα. 

ε) Η ΔΟΠΔ κπνξεί λα αιιάμεη ηε κέξα θαη ηελ ψξα ζην πξφγξακκα, νπνηνπδήπνηε αγψλα πνπ 

ζα αλακεηαδνζεί απφ ηελ ηειεφξαζε. 
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ΑΡΘΡΟ 12ν: ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΤΠΔΛΛΟΤ – ΑΝΑΜΔΣΑΓΟΗ ΑΓΧΝΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΣΗΛΔΟΡΑΗ 

 

α) Η Δ.Ο.ΠΔ. δχλαηαη λα εθρσξήζεη ηελ νλνκαζία ηνπ Κππέιινπ Διιάδνο Αλδξψλ αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ 2017-2018 ζε ρνξεγφ, ν νπνίνο ζα γίλεη γλσζηφο κε πκπιεξσκαηηθή 

Πξνθήξπμε, βάζεη ηεο ηπρφλ ζπκθσλίαο πνπ ζα ξπζκίδεη ηα ζρεηηθά ζέκαηα, ζχκθσλα κε 

ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηνπο λ. 2725/99 θαη 3057/02. 

β) Η ΔΟΠΔ θαηέρεη φια ηα ηειενπηηθά δηθαηψκαηα ηνπ Κππέιινπ Διιάδαο Αλδξψλ θαη δχλαηαη 

λα ηα κεηαβηβάδεη γηα ηελ πεξίνδν 2017-2018 δηαζέηνληαο ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα 

επηιέγεη ηειενπηηθφ ζηαζκφ Παλειιήληαο εκβέιεηαο γηα ηελ αλακεηάδνζε ησλ αγψλσλ, 

βάζεη ηεο ηπρφλ ζπκθσλίαο πνπ ζα ξπζκίδεη ηα ζρεηηθά ζέκαηα. 

γ) Καλέλα ζσκαηείν ή ΣΑΑ δελ έρεη ην δηθαίσκα λα έιζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηειενπηηθφ 

ζηαζκφ ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο ή παλειιήληαο εκβέιεηαο γηα αλακεηάδνζε αγψλα 

Κππέιινπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ΔΟΠΔ.  

ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ε νκάδα ζα κεδελίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

αγψλα. 

δ) σκαηείν ή ΣΑΑ ην νπνίν παξεκπνδίζεη ή δελ επηηξέςεη ζην ηειενπηηθφ θαλάιη, κε ην νπνίν 

έρεη ζπκθσλήζεη ε ΔΟΠΔ, ηελ αλακεηάδνζε ηνπ αγψλα, ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ 

παξαπνκπή ηνπ ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ γηα «δπζθήκηζε ηνπ 

αζιήκαηνο» κε πξνβιεπφκελε ρξεκαηηθή πνηλή (πξφζηηκν) έσο 15.000 επξψ. ε πεξίπησζε 

ππνηξνπήο ζα απνβάιιεηαη απφ ην Κχπειιν. Αλαιακβάλεη δε εμ’ νινθιήξνπ ηελ θάιπςε 

ηπρφλ, πνηληθψλ ξεηξψλ ή απνδεκηψζεσλ πνπ ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ζε ηξίηνπο ε ΔΟΠΔ 

ιφγσ παξεκπφδηζεο ηεο ηειενπηηθήο κεηάδνζεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ν: ΓΔΛΣΙΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΑΘΛΗΣΧΝ 

ΓΔΛΣΙΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΧΝ 

 

α) Οη αζιεηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη πξέπεη λα έρνπλ ηα ζρεηηθά δειηία ηεο 

ΔΟΠΔ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν α ηνπ άξζξνπ 7 ηεο πξνθήξπμεο απηήο θαη 

πξνθεηκέλνπ γηα ηα ΣΑΑ ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

Δηδηθή πγθεληξσηηθή Καηάζηαζε ησλ Αζιεηψλ ηνπ ΣΑΑ ηζρχνο 2017-2018 πνπ έρεη εγθξηζεί 

απφ ηελ ΔΑΠ θαη έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ ΔΟΠΔ θαη εηδηθά γηα ηνπο εξαζηηέρλεο αζιεηέο 

πξέπεη λα είλαη θάηνρνη ηνπ Αζιεηηθνχ Γειηίνπ ηεο ΔΟΠΔ, πνπ έρεη ζεσξεζεί γηα ηελ 

αγσληζηηθή πεξίνδν 2017-2018, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν α, ηνπ άξζξνπ 7 ηεο 

πξνθήξπμεο απηήο. 

 Ο έιεγρνο ησλ παξαπάλσ ζα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα απφ ηνλ Α’ Γηαηηεηή. 

β) Ο πξνπνλεηήο ηεο νκάδνο πνπ αγσλίδεηαη θαζψο θαη ζπλεξγάηεο απηνχ πξέπεη λα έρνπλ ην 

ζρεηηθφ δειηίν, πνπ εθδίδεη ν ΔΠΠΔ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Πξνπνλεηψλ θαη  ηνλ 

Γεληθφ Καλνληζκφ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ, ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη ζηε 

γξακκαηεία ηνπ αγψλα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ν:  ΤΝΘΔΗ ΟΜΑΓΧΝ 

 

Γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο θάζε νκάδαο ηζρχνπλ λα 

αλαγξαθφκελα ζην Κεθάιαην Θ ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ. 

Δηδηθά γηα ηα ΣΑΑ ηεο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην αληίζηνηρν 

άξζξν ηεο Δηδηθήο Πξνθήξπμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ 2017-

2018. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ν :  ΔΝΣΑΔΙ 

 

Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηα ζσκαηεία θαη εθδηθάδνληαη ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη  

ζηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ. Γηα ηνπο αγψλεο ηνπ Final 

4 γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Κππειινχρνπ ε Αγσλφδηθε Δπηηξνπή έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 5 

παξ. β ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΟΠΔ. 

Σν παξάβνιν γηα ηηο ελζηάζεηο νξίδεηαη ζε 300 € φηαλ αθνξά αγψλα ηεο Α’ Φάζεο θαη 500 € 

φηαλ αθνξά αγψλα ηεο Β’ Φάζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 16ν: ΓΙΑΙΣΗΣΔ 

 

Οη δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ ηεο Α’ θαη Β’ Φάζεο ζα νξηζηνχλ απφ ηελ ΚΔΓ/ΔΟΠΔ. 

ηνπο αγψλεο ηνπ Final 4 ηεο δηνξγάλσζεο επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ απφθαζεο δηαηηεηή. Δθφζνλ εθαξκνζηεί νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζα 

γλσζηνπνηεζνχλ ζηελ Σερληθή χζθεςε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ν: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

 

α) Σελ επζχλε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα ηνπο αγψλεο εθηφο ηνπ Final 4 έρνπλ ηα 

γεπεδνχρα ζσκαηεία. Η ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ γηα ηνπο αγψλεο ηνπ Κππέιινπ ζα θπκαίλεηαη 

απφ 5 έσο 15 €.  

Σελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε γηα ηνπο αγψλεο ηνπ Final 4  γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Κππειινχρνπ 

έρεη ε ΔΟΠΔ. 

β) ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔΥΡΙ 16 ΔΣΧΝ, Η ΔΙΟΓΟ ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ ΘΑ ΔΙΝΑΙ ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΔΚΣΟ 

ΣΟΤ ΣΔΛΙΚΟΤ ΑΓΧΝΑ. 

γ) ε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ Κππέιινπ Διιάδαο Αλδξψλ απαγνξεχεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ 

θηιάζισλ θαη θαηά ζπλέπεηα ην θηινμελνχκελν ζσκαηείν ή ΣΑΑ δελ δηθαηνχηαη εηζηηεξίσλ. 

ηνπο αγψλεο ζα δίλνληαη ζηε θηινμελνχκελε νκάδα κφλν πξνζθιήζεηο γηα ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ ή ΣΑΑ. 

δ) ε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ Κππέιινπ ε ΔΟΠΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαηά ηελ θξίζε ηεο, 

ραξαθηεξηζκνχ αγψλα σο «εηδηθήο δηαρείξηζεο», ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ζε 

πξνεγνχκελν αγψλα ησλ δχν δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο πνπ αγσλίδνληαη ζεκεησζνχλ επεηζφδηα, ελψ νη αγψλεο ηνπ Final 4  γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ Κππειινχρνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «εηδηθήο δηαρείξηζεο». 

ε) Γηθαίσκα ειεχζεξεο εηζφδνπ ζηα γήπεδα δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ, έρνπλ εθηφο ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ ζηηο αξκφδηεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη νη θέξνληεο ηηο Δηδηθέο Σαπηφηεηεο 

πνπ ζα εθδψζεη ε ΔΟΠΔ θαη ε ΔΑΠ (πξνζσπηθφ ΔΟΠΔ, Παξαηεξεηέο, Παξαηεξεηέο 

Αγψλσλ, ηαηηζηηθή Τπεξεζία θ.α.). 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, έρνπλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, 

κφλν νη αζιεηέο, πξνπνλεηέο θαη παξάγνληεο ησλ νκάδσλ πνπ θέξνπλ ηηο Δηδηθέο 

Σαπηφηεηεο. Δπίζεο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν (αιιά φρη ζηνλ ρψξν ηνπ πάγθνπ ησλ νκάδσλ), 

κπνξνχλ λα βξίζθνληαη, ην πξνζσπηθφ ησλ Δλψζεσλ, ηεο ΔΟΠΔ θαη ηεο ΔΑΠ, νη 

Παξαηεξεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, πνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηηο 

Δηδηθέο Σαπηφηεηεο, νη Πξφεδξνη ησλ σκαηείσλ θαη νη Πξφεδξνη ησλ Σξηκειψλ Δπηηξνπψλ 

ησλ ΣΑΑ ησλ δχν ζσκαηείσλ. 

ζη) Όια ηα έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ζσκαηείσλ θαη ησλ ΣΑΑ ζα 

επηβαξχλνπλ ην ζσκαηείν. σκαηείν ή ΣΑΑ πνπ κεηαθηλείηαη δελ κπνξεί λα αξλεζεί λα 

κεηαθηλεζεί κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ θαιχπηεηαη ε κεηαθίλεζε απφ ηελ Οκνζπνλδία. Η 

άξλεζή ηνπ λα κεηαθηλεζεί ζα ζεσξεζεί άξλεζε ζπκκεηνρήο κε φιεο ηηο εληεχζελ 

πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο.  

δ) ε φινπο ηνπο αγψλεο εθηφο ηνπ Final 4, ε ακνηβή ησλ παξαγφλησλ ηνπ αγψλα (Α’ 

δηαηηεηήο, Β’ δηαηηεηήο, εκεησηήο, Δπφπηεο, παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο φπνπ ππάξρεη, 

παξαηεξεηή αγψλα φπνπ ππάξρεη) ζε φινπο ηνπο αγψλεο επηβαξχλεη ην γεπεδνχρν 

ζσκαηείν, ην νπνίν ζα θαηαβάιεη ηα αλαινγνχληα πνζά ζηνπο παξαπάλσ πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ αγψλα θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Δπίζεο ε κεηαθίλεζε θαη δηακνλή-δηαηξνθή (φπνπ ρξεηάδεηαη) ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ 

ηνπ αγψλα βαξχλεη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν, ην νπνίν ζα θαηαβάιεη ηα αλαινγνχληα πνζά 

ζηνπο παξαπάλσ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

  ε πεξίπησζε πνπ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν δελ θαηαβάιεη ηα παξαπάλσ πξνβιεπφκελα πνζά 

ζηνπο παξάγνληεο ηνπ αγψλα, ν αγψλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ε γεπεδνχρνο νκάδα ζα 

ράλεη ηνλ αγψλα κε 3-0 ζεη θαη 75-0 πφληνπο. 

Σα πνζά ζα είλαη ηα αλαινγνχληα ζηελ θαηεγνξία πνπ ππάγεηαη ε γεπεδνχρνο νκάδα ηελ 

ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν 2017-2018, φπσο απηά ζα αλαθνηλσζνχλ απφ ηελ ΔΟΠΔ θαη 

ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα πνζά ηεο αλψηεξεο θαηεγνξίαο ηεο 

ΔΟΠΔ 
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ε) Σα έμνδα Γηαηηεηψλ – Κξηηψλ ζηνπο αγψλεο ηνπ Final 4 επηβαξχλνπλ ηελ ΔΟΠΔ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ν : ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΑ ΚΤΠΔΛΛΑ ΔΤΡΧΠΗ 

 

Η θαηεγνξία ηνπ Κππέιινπ Δπξψπεο πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ε Κππειινχρνο νκάδα, ζα 

αλαθνηλσζεί κε πκπιεξσκαηηθή Πξνθήξπμε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19ν : ΔΠΑΘΛΑ - ΒΡΑΒΔΙΑ 

 

Η Δ.Ο.ΠΔ. ζα απνλείκεη  θχπειια ζηελ Κππειινχρν νκάδα θαη ζηελ θηλαιίζη, θαζψο θαη 

επίρξπζα – επάξγπξα κεηάιιηα κε αληίζηνηρα δηπιψκαηα ζηνπο αζιεηέο. Η ΔΟΠΔ, κε εηδηθή  
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, κπνξεί λα θαζνξίζεη επηπιένλ θαηεγνξίεο 

βξαβεχζεσλ (ζε νκάδεο θαη αζιεηέο ή θαη άιινπο παξάγνληεο ηνπ Κππέιινπ). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20ν : Γ Δ Ν Ι Κ Α 

 

Όηη δελ πξνβιέπεηαη απφ απηή ηελ Πξνθήξπμε θαζψο επίζεο φηη δελ πξνβιέπεηαη ή δελ 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ, φπσο θαη 

θάζε αζάθεηα πνπ ρξεηάδεηαη ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίλεζε, ζα ξπζκίδεηαη απφ ην Γ ηεο ΔΟΠΔ, νη 

νπνίεο θαη ζα απνζηείιεη ζηα ζσκαηεία ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. 

Η ΚΔΠ/ΔΟΠΔ έρεη ην δηθαίσκα λα αιιεινγξαθεί απεπζείαο κε ηα ζσκαηεία γηα ηα ηξέρνληα 

ζέκαηα (πξνγξάκκαηα, αλαβνιέο αγψλσλ, ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο θιπ). 

 

 

 

 

 

                Ο Πξφεδξνο                                                       Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

          Γηψξγνο Καξακπέηζνο      Νεθηάξηνο Υαιβαηδήο 
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