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Προκήρυξη
Παγκύπριου
Πρωταθλήματος
Επίλεκτης Κατηγορίας
ΣΤΟΚ,2018/2019
Η ΣΤΟΚ, έχοντας υπόψη το Καταστατικό, τους Γενικούς Κανονισμούς, τους Κανονισμούς
Πρωταθλημάτων, τους ∆ιεθνείς Κανονισμούς ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ, τους κανονισμούς
παιγνιδιού της IFAB, τους κανονισμούς εγγραφών και μεταγραφών ποδοσφαιριστών της
ΚΟΠ και της ΣΤΟΚ, τις περί Πρωταθλημάτων αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
τους, την τελική βαθμολογική κατάταξη της Γ΄ Κατηγορίας και της Επίλεκτης Κατηγορίας
ΣΤΟΚ μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου 2017/2018, την τελική Βαθμολογική
κατάταξη του Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ 2018, προκηρύσσει το Παγκύπριο
Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, για την περίοδο 2018/2019.
Η παρούσα Προκήρυξη ισχύει από την ημερομηνία που αυτή εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο μέχρι και την επόμενη ημερομηνία που θα εγκριθεί νέα προκήρυξη για το νέο
Πρωτάθλημα ομάδων Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.
Η παρούσα προκήρυξη ισχύει για τις ομάδες των μελών της ΣΤΟΚ που θα συμμετάσχουν
στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ. Μετά το τέλος των Πρωταθλημάτων,
η παρούσα προκήρυξη θα ισχύει για τις ομάδες που σύμφωνα με την παρούσα θα
δύνανται να λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, περιόδου
2019/2020 μέχρι και την ημερομηνία που θα προκηρυχθεί το νέο Πρωτάθλημα Επίλεκτης
Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2019/2020, οπότε θα ισχύει η Προκήρυξη του νέου Πρωταθλήματος.
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Ι. Ορισμοί
Ερμηνεία
1. Στους παρόντες κανονισμούς οι λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό
και αντίστροφα. Επίσης, ερμηνεία όπου αναφέρεται το αρσενικό φύλο, περιλαμβάνει
και το θηλυκό και οι ακόλουθες λέξεις ή εκφράσεις έχουν τις εξής έννοιες εκτός αν
το κείμενο απαιτεί διαφορετικά:
2. «ΚΟΠ» ή «Ομοσπονδία» σημαίνει την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
3. «∆ιοικητικό Συμβούλιο» σημαίνει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΟΚ.
4. «Εκτελεστική Επιτροπή» σημαίνει την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ.
5. «Γενικός ∆ιευθυντής» σημαίνει τον Γενικό ∆ιευθυντή της ΚΟΠ.
6. «∆ικαστική Επιτροπή» σημαίνει την ∆ικαστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ.
7. «∆ευτεροβάθμιο ∆ικαστικό Όργανο ή Εφετείο» σημαίνει το Εφετείο της ΣΤΟΚ
(Α∆ΕΑΠ).
8. «ΚΟΑ» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.
9. «Επιτροπή ∆ιαιτησίας» σημαίνει την Επιτροπή ∆ιαιτησίας της ΚΟΠ.
10. «Παρατηρητής» σημαίνει τον Παρατηρητή επισήμων ή και φιλικών ποδοσφαιρικών
συναντήσεων που ορίζεται από την Επιτροπή ∆ιαιτησίας το όνομα του οποίου
αναγράφεται στο Μητρώο Παρατηρητών της ΚΟΠ.
11. «Παρατηρητής Αγώνα» σημαίνει τον Παρατηρητή που ορίζεται από την Εκτελεστική
Επιτροπή με συγκεκριμένα καθήκοντα όπως εκάστοτε θα του αναθέτει η Εκτελεστική
Επιτροπή.
12. «Ποδοσφαιρική Συνάντηση» ή «Αγώνας» σημαίνει επίσημη ή φιλική ποδοσφαιρική
συνάντηση που διεξάγεται από την ΚΟΠ ή υπό την αιγίδα της ΚΟΠ ή με την άδεια της
ΚΟΠ ή της ΣΤΟΚ.
13. «Μέλος της ΣΤΟΚ ή Μέλος» σημαίνει Σωματείο ή άλλη νομική οντότητα που είναι
μέλος της ΣΤΟΚ και διαθέτει ομάδα ή διαχειρίζεται ομάδα που αγωνίζεται στο
πρωτάθλημα.
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14. «Μητρώο ∆ιαιτητών» σημαίνει το ειδικό Μητρώο ∆ιαιτητών που τηρεί η ΚΟΠ για
∆ιαιτητές ανοικτού και κλειστού χώρου.
15. «Μητρώο Παρατηρητών» σημαίνει το ειδικό Μητρώο Παρατηρητών που τηρεί η ΚΟΠ
για Παρατηρητές ανοικτού και κλειστού χώρου.
16. «∆ιαιτητής» σημαίνει το πρόσωπο το όνομα του οποίου αναγράφεται στο Μητρώο
∆ιαιτητών της ΚΟΠ ανοικτού και κλειστού χώρου και περιλαμβάνει όπου το κείμενο
επιτρέπει και τον Βοηθό ∆ιαιτητή και /ή τον 4ο ∆ιαιτητή.
17. «Φύλλο Παρατήρησης» σημαίνει την Έκθεση Παρατηρητή ∆ιαιτησίας επί του ειδικού
εντύπου της ΚΟΠ.
18. «Α∆ΕΑ» σημαίνει την Ανώτατη ∆ικαστική Επιτροπή Αθλητισμού που λειτουργεί υπό τον
ΚΟΑ.
19. «Στάδιον» σημαίνει τον περιφραγμένο χώρο εντός του οποίου διεξάγονται
αγώνες ποδοσφαίρου (συμπεριλαμβανομένων των χώρων για θεατές, αναψυχής,
αποδυτηρίων, στάθμευσης αν υπάρχουν κλπ.) εντός του οποίου για να εισέλθει
οποιοσδήποτε απαιτείται κανονικά ή συνήθως η αγορά εισιτηρίου ή η έκδοση
πρόσκλησης. Στην έννοια του σταδίου συμπεριλαμβάνεται το οποιοδήποτε εξωτερικό
περίβλημα και λοιποί χώροι που αποτελούν μέρος, συστατικό στοιχείο προσάρτημα ή
παράρτημα της οικοδομής του σταδίου.
20.	∆ιευκρινίζεται ότι επεισόδια που συμβαίνουν εκτός του σταδίου που όμως
επηρεάζουν και / ή έχουν επίδραση και/ ή προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν
ζημιές στον εσωτερικό χώρο του σταδίου ή στο στάδιο και/ή στους θεατές και/ ή σε
οποιοδήποτε άτομο εντός του σταδίου και/ή αναταραχή ή διακοπή στον υπό εξέλιξη
αγώνα, θα θεωρούνται ως επεισόδια που συμβαίνουν εντός του σταδίου.
21. «Γήπεδο» σημαίνει τον χώρο στον οποίο διεξάγεται ο αγώνας όπως τούτος
καθορίζεται από τους κανονισμούς παιγνιδιού της ΦΙΦΑ (αγωνιστικός χώρος) ή /και
τον χώρο ο οποίος τον περικλείει και στον οποίο δικαίωμα παραμονής έχουν μόνον
όσοι αναγράφονται στο φύλλο αγώνα.
22. «Αξιωματούχος Αγώνα» σημαίνει τον διαιτητή αγώνα και/ή τον παρατηρητή αγώνα
και/ή Παρατηρητή Αγώνα και/ή τον βοηθό διαιτητή και/ή τον τέταρτο διαιτητή και/ή το
γυμνασίαρχο.
23. «Σύστημα» σημαίνει το ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιεί το Γραφείο της
ΚΟΠ και της ΣΤΟΚ για τις εργασίες του.
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Όνομα Πρωταθλήματος
24. Τα ονόματα του Πρωταθλήματος ΣΤΟΚ θα είναι «Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης
Κατηγορίας ΣΤΟΚ, 2018/2019» και (στο εξής «Το Πρωτάθλημα»). Η Εκτελεστική
Επιτροπή μπορεί να αλλάξει το όνομα του Πρωταθλήματος οποτεδήποτε και τα μέλη
της ΣΤΟΚ οφείλουν να χρησιμοποιούν το νέο όνομα του πρωταθλήματος.

Ημερομηνία Έναρξης Πρωταθλήματος
25. Το πρωτάθλημα θα θεωρείται ότι έχει ξεκινήσει με την έναρξη του πρώτου αγώνα της
πρώτης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος.
26.	∆ιάρκεια του Πρωταθλήματος ή η αγωνιστική περίοδος θα θεωρείται το διάστημα από
την έναρξη του πρώτου αγώνα της 1ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος μέχρι και
την λήξη του τελευταίου αγώνα της τελευταίας Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος.
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ΙΙ. Συµµετοχή
Προαιρετική Συμμετοχή Ομάδων
1. Η δήλωση συμμετοχής των ομάδων στο Πρωτάθλημα είναι προαιρετική. Ομάδα όμως
που δηλώνει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα θα είναι υποχρεωμένη να συμμετάσχει σε
όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος. Σε περίπτωση ομάδας που ενώ έχει δηλώσει
συμμετοχή στο Πρωτάθλημα ακολούθως δεν λάβει μέρος σε όλους τους αγώνες του
Πρωταθλήματος για οποιοδήποτε λόγο, το Μέλος της ΣΤΟΚ θα διαγράφεται από την
δύναμη της ΣΤΟΚ με τελεσίδικη απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
2. Η συμμετοχή των ομάδων σε οποιοδήποτε άλλο Πρωτάθλημα αποφασίσει να
διοργανώσει η ΣΤΟΚ είναι είτε υποχρεωτική είτε προαιρετική ανάλογα με τελεσίδικο
απόφαση που θα λάβει το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Εάν η συμμετοχή σε τέτοιο
Πρωτάθλημα αποφασισθεί να είναι υποχρεωτική και ομάδα αρνηθεί να λάβει μέρος
και /ή δεν λάβει μέρος, το Μέλος της ΣΤΟΚ θα διαγράφεται από την δύναμη της
ΣΤΟΚ με τελεσίδικη απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και θα επιστρέφει στην
Ομοσπονδία που ήταν μέλος προτού εγγραφεί σαν μέλος της ΣΤΟΚ και/ή της ΚΟΠ.

Συμμετοχή Ομάδων
3. Τα Μέλη της ΣΤΟΚ που μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα είναι τα εξής:
Επίλεκτη Kατηγορία ΣΤΟΚ
ΑΕΝ Αγίου Γεωργίοιυ Βρυσούλων Αχερίτου
ΑΕΚ Κοράκου
AΠΕΠ Πιτσιλιάς
ΑΠΟΝΑ Αναγυιών
ΑΣΠΙΣ Πύλας
AΤΛΑΣ Αγλαντζιάς
∆ΟΞΑ Παλαιομετόχου
ΕΛΗΑ Λυθροδόντα
ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ Λειβαδιών
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΟΡΦΕΑΣ Λευκωσίας
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι
Φοίνικας Αγ. Μαρίνας Χρυσοχούς
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4. Τα πιο πάνω μέλη για να δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα θα πρέπει να
δηλώσουν γραπτώς ότι,
4.1. Συμφωνούν με όλους τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Προκήρυξης
και δεσμεύονται πλήρως από αυτή. Συμφωνούν επίσης ότι κάθε παράβαση της
παρούσας είναι αδίκημα το οποίο εκδικάζεται από την ∆ικαστική Επιτροπή της
ΣΤΟΚ μόνον.
4.2. Συμφωνούν ότι το Σωματείο, οι αξιωματούχοι του Σωματείου, τα μέλη του
Σωματείου, οι ποδοσφαιριστές, οι υπάλληλοι του Σωματείου συμφωνούν να
σέβονται το Καταστατικό της ΣΤΟΚ, τους κανονισμούς ΣΤΟΚ, τις εγκυκλίους
και αποφάσεις της ΣΤΟΚ.
4.3. Συμφωνούν ότι πάντοτε θα σέβονται το Φίλαθλο Πνεύμα και το Τίμιο
Παιγνίδι (Fair Play) στη ευρύτερη του μορφή και ότι θα λαμβάνουν μέρος στο
Πρωτάθλημα πάντοτε με την καλύτερη και την πιο δυνατή τους ομάδα.
4.4. Συμφωνούν ότι θα σέβονται του κανονισμούς παιγνιδιού της IFAB.
4.5. Συμφωνούν ότι θα διοργανώνουν όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη.
4.6. Συμφωνούν ότι οι ποδοσφαιριστές τους και το Σωματείο θα εκπροσωπείται σε
όλες τις εκδηλώσεις της ΣΤΟΚ.
4.7. Συμφωνούν να μην εκπροσωπούν την ΣΤΟΚ ή να χρησιμοποιούν πνευματική
ιδιοκτησία της ΣΤΟΚ χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΣΤΟΚ.
5. Απαγορεύεται αυστηρά η συμμετοχή στο Πρωτάθλημα,
5.1. Σωματείου που οφείλει χρήματα στην ΚΟΠ και/ή την ΣΤΟΚ και/ή οποιαδήποτε
άλλη Ομοσπονδία που είναι μέλος στην ΣΤΟΚ, κατά την 10/08/2018.
5.2. Σωματείου που δεν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα ή που δεν
συμφωνεί με όλους τους όρους συμμετοχής στο Πρωτάθλημα.
5.3. Σωματείου που άμεσα ή έμμεσα κατέχει ή έχει οποιοδήποτε συμφέρον σε
άλλο Σωματείο που λαμβάνει μέρος στο Πρωτάθλημα. Το ίδιο ισχύει και για
Σωματείο του οποίου αξιωματούχος ή παράγοντας κατέχει ή έχει οποιοδήποτε
συμφέρον σε άλλο Σωματείο που λαμβάνει μέρος στο Πρωτάθλημα.
5.4. Σωματείου που άμεσα ή έμμεσα ελέγχει την διοίκηση ή συμμετέχει στην
διοίκηση άλλου Σωματείου που λαμβάνει μέρος στο Πρωτάθλημα. Το ίδιο
ισχύει και για Σωματείο του οποίου αξιωματούχος ή παράγοντας ελέγχει την
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διοίκηση ή συμμετέχει στην διοίκηση άλλου Σωματείου που λαμβάνει μέρος στο
Πρωτάθλημα.
5.5. Σωματείου του οποίου αξιωματούχος είναι ταυτόχρονα και αξιωματούχος σε
άλλο Σωματείο. Σε τέτοια περίπτωση και τα δύο Σωματεία αποκλείονται από το
Πρωτάθλημα.
5.6. Σωματείου που δεν είναι ανεξάρτητο ή Σωματείο που ελέγχεται με οποιοδήποτε
τρόπο από οποιαδήποτε Κυβερνητική υπηρεσία, τμήμα ή πολιτικό κόμμα ή
αξιωματούχο της κυβέρνησης ή πολιτικού κόμματος. Ανεξάρτητο Σωματείο
είναι το Σωματείο που είναι μόνο υπόλογο στα μέλη του ή στους μετόχους
του, τηρεί δε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες σε ότι αφορά την ενημέρωση
των μελών του ή των μετόχων του και διεξάγει δημοκρατικές εκλογές για την
εκλογή της διοίκησης του σε τακτά χρονικά διαστήματα.
5.7. Σωματείου του οποίου αξιωματούχος έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε
γραφείο ή επιχείρηση ή εταιρεία ή συνεταιρισμό στοιχημάτων ποδοσφαίρου
περιλαμβανομένων και συζύγων και συγγενών αυτών μέχρι δεύτερου
βαθμού.
5.8. Σωματείου του οποίου αξιωματούχος εκτίει ποινή απώλειας της αθλητικής του
ιδιότητας ή είναι πτωχεύσας.
5.9. Σωματείου που επιδοτεί ή χρηματοδοτεί με οποιοδήποτε τρόπο άλλο Σωματείο
που λαμβάνει μέρος στο Πρωτάθλημα.
5.10. Σωματείου που είναι μέλος άλλης ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στην Κύπρο ή
στο εξωτερικό.
5.11. Σωματείου που έχει εκχωρήσει τα δικαιώματα του ποδοσφαιρικού τμήματος σε
εταιρεία και δεν έχει την έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΤΟΚ και/ή
δεν έχει συμμορφωθεί με τους όρους που έχει θέσει η Εκτελεστική Επιτροπή
της ΣΤΟΚ.
5.12. Σωματείου που δεν κατάθεσε στην ΣΤΟΚ το πιστοποιητικό εγγραφής του και το
καταστατικό ή πιστό αντίγραφο του.
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ΚΟΠ

ΙΙΙ. Σύστημα ∆ιεξαγωγής
του Πρωταθλήματος
Πώς διεξάγεται το Πρωτάθλημα
1. Το Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ θα διεξάγεται σε δύο Γύρους.
2. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος είναι διπλοί και διεξάγονται σε δύο γύρους και
υποχρεωτικά στις έδρες των διαγωνιζόμενων ομάδων. Ο αγώνας του πρώτου γύρου
θα διεξάγεται υποχρεωτικά στην έδρα της μιας ομάδας και ο αγώνας του δεύτερου
γύρου στην έδρα της άλλης ομάδας.
3. Η σειρά των αγώνων θα ορίζεται με κλήρωση ή άλλως πως, κατά την απόλυτη κρίση
της Εκτελεστικής Επιτροπής, πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος.
4. Πρωταθλήτρια ομάδα ανακηρύσσεται αυτή που θα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό
βαθμών κατά το τέλος του πρωταθλήματος και θα αγωνίζεται την νέα ποδοσφαιρική
περίοδο στο αμέσως ανώτερο πρωτάθλημα.
5. Μετά το τέλος του Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2018/2019, θα
ισχύει η αυτόματη διαβάθμιση των δύο τελευταίων ομάδων στον τελικό πίνακα
κατάταξης του πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ. Οι διαβαθμιζόμενες
ομάδες θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας, στην οποία ήταν μέλος
πριν την είσοδο της στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ.
6. Μετά το τέλος του Πρωταθλήματος της Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2018/2019
θα ισχύει η αυτόματη άνοδος των τεσσάρων πρώτων ομάδων στο τελικό πίνακα
κατάταξης της Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, στο Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας ΚΟΠ.
7. Σε περίπτωση αποχώρησης (με οποιοδήποτε τρόπο) ομάδας από τα Πρωταθλήματα
μετά την έναρξη του, η ομάδα που αποχωρεί μηδενίζεται σε όλους τους αγώνες που
έχει ήδη δώσει, ως επίσης και σε όσους ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν μέχρι το
τέλος του Πρωταθλήματος με 3-0 εις βάρος της και θα ισχύουν τα όσα αναγράφονται
στην παρούσα προκήρυξη για αποχώρηση ομάδας.
8. Οι κενές θέσεις που τυχόν θα δημιουργηθούν στον ανώτατο αριθμό των ομάδων της
Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ θα συμπληρώνονται με ομάδες που προέρχονται από
το Πρωτάθλημα ‘Ένταξης ΣΤΟΚ, σύμφωνα με την τελική κατάταξη τους και/ή όπως
αποφασίζει εκάστοτε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και νοουμένου ότι πληρούν τους
όρους εγγραφής.
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9. Σε περίπτωση που ομάδα ή Μέλος της ΣΤΟΚ, διαβαθμιστεί σε χαμηλότερη Κατηγορία
κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος μετά από απόφαση της ∆ικαστικής Επιτροπής
ή του Εφετείου ή άλλου αθλητικού δικαστικού οργάνου, θα ισχύουν τα όσα
αναγράφονται περί αποχώρησης ομάδας της παρούσας εκτός από την διαγραφή
της ομάδας. Σε τέτοια περίπτωση δεν επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο τα όσα
προβλέπονται πιο πάνω.

Κριτήρια Κατάταξης Ομάδων
10. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες κατέχουν τον ίδιο αριθμό βαθμών, για
την κατάταξη τους θα χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα κατά αυστηρή σειρά κριτήρια,
10.1. Οι βαθμοί που έχουν κερδηθεί στα παιγνίδια μεταξύ των ομάδων που
ισοβαθμούν σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος.
10.2. Η διαφορά τερμάτων υπέρ και κατά στα παιγνίδια μεταξύ των ομάδων που
ισοβαθμούν σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος.
10.3. Τα περισσότερα τέρματα υπέρ στα εκτός έδρας παιγνίδια μεταξύ των ομάδων
που ισοβαθμούν σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος.
10.4. Η συνολική διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος.
10.5. Τα περισσότερα τέρματα υπέρ σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος
11. Για την κατάταξη των ομάδων στην λήξη του Πρωταθλήματος αν με τα πιο πάνω
κριτήρια δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί η ακριβής σειρά των ομάδων στον πίνακα
κατάταξης τότε διεξάγεται ένας αγώνας μπαράζ μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.
Οι αγώνες μπαράζ θα διεξάγονται σε ουδέτερο στάδιο και σε ημερομηνία που θα
υποδεικνύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Αν αγώνας μπαράζ λήξει στα 90 λεπτά
χωρίς νικητή και αν το αποτέλεσμα εξακολουθεί να είναι ισόπαλο στην παράταση,
τότε εκτελούνται επανορθωτικά λακτίσματα (πέναλτι) όπως οι οδηγίες της ΦΙΦΑ
και IFAB. Νοείται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή σε συνεννόηση με τα επηρεαζόμενα
σωματεία μπορεί να προβεί σε άλλες διευθετήσεις.

Βαθμολογία Ομάδων
12. Όλες οι ομάδες θα ξεκινούν το πρωτάθλημα με μηδέν βαθμούς εκτός των ομάδων
που έχουν τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών για οποιοδήποτε λόγο.
13. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες κατά την κανονική λήξη εκάστου αγώνα βαθμολογούνται
με 3 βαθμούς για νίκη, ένα βαθμό για ισοπαλία και μηδέν βαθμούς για ήττα.

Πίνακας Κατάταξης Ομάδων
14. Ο πίνακας Κατάταξης Ομάδων θα είναι ο εκάστοτε πίνακας κατάταξης των ομάδων
με βάση τα κριτήρια κατάταξης που αναφέρονται πιο πάνω.
15. Ο τελικός πίνακας κατάταξης είναι ο πίνακας κατάταξης μετά το τέλος του
πρωταθλήματος.
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ΚΟΠ

ΙV. Έπαθλα, Τρόπαια
και Μετάλλια
Έπαθλα
1. Μετά το τέλος του Πρωταθλήματος θα απονεμηθούν έπαθλο και μετάλλια
στην πρωταθλήτρια ομάδα. Ο χρόνος, ο τρόπος και ο τόπος της απονομής
θα αποφασίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και θα ειδοποιούνται όλοι οι
ενδιαφερόμενοι με εγκύκλιο.

Πιο πολύτιμος ποδοσφαιριστής
2. H Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να καθορίζει αγώνα ή αγώνες σε κάθε αγωνιστική
όπου θα ανακηρύσσεται ο «Πιο Πολύτιμος Ποδοσφαιριστής».
3. Ο Πιο Πολύτιμος Ποδοσφαιριστής θα ανακηρύσσεται από επιτροπή που θα συγκροτεί
η Εκτελεστική Επιτροπή.
4. Ποδοσφαιριστής που έχει ανακηρυχθεί ως ο Πιο Πολύτιμος Ποδοσφαιριστής οφείλει
να παρευρεθεί σε ειδική τελετή μετά την λήξη του αγώνα για να παραλάβει το έπαθλο
του.

Ασπίδα ήθους
5. Μετά το τέλος του Πρωταθλήματος θα απονεμηθεί Ασπίδα Ήθους σε ομάδα και/
ή άτομο σύμφωνα με κριτήρια που εκάστοτε θα αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο της ΣΤΟΚ. Για ομάδες το κριτήριο θα είναι η βαθμολογία ήθους. Ο
χρόνος, ο τρόπος και ο τόπος της απονομής θα αποφασίζεται από την Εκτελεστική
Επιτροπή και θα ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι με εγκύκλιο.

Έπαθλα απαγορεύονται
6. Απαγορεύεται στα μέλη της ΣΤΟΚ, στους ποδοσφαιριστές τους, στους ∆ιαιτητές,
Βοηθούς ∆ιαιτητές και άλλους που σχετίζονται με την διεξαγωγή των αγώνων του
Πρωταθλήματος να δέχονται οποιοδήποτε έπαθλο, δώρο ή οποιαδήποτε δικαιώματα
από οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, οργανισμό ή ίδρυμα, χωρίς την εκ των
προτέρων έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΤΟΚ.
7. Απαγορεύεται ρητά η επίδοση επάθλων από οποιοδήποτε πριν την έναρξη αγώνα,
κατά την διάρκεια του διαλείμματος ή μετά την λήξη αγώνα εκτός μετά από έγκριση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΤΟΚ.
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Αθλοθέτηση απαγορεύεται
8. Απαγορεύεται η αθλοθέτηση οποιουδήποτε αγώνα του Πρωταθλήματος με
οποιοδήποτε έπαθλο ή χρηματικό ποσό, χωρίς την έγκριση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΣΤΟΚ.
9. Απαγορεύεται η αφιέρωση οποιουδήποτε αγώνα του Πρωταθλήματος, σε
οποιοδήποτε γεγονός, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΤΟΚ.
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ΚΟΠ

V. Αγωνιστικό Πρόγραµµα
Προγραμματισμός
1. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων της ποδοσφαιρικής περιόδου
2018/2019 θα θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της παρούσας Προκήρυξης αμέσως
μόλις εγκριθούν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.

Κλήρωση
2. Η σειρά των αγώνων, οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής τους (πρόγραμμα αγώνων)
θα καθορίζονται αρχικά με κλήρωση.
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα είτε να καθορίσει εκ νέου την σειρά των
αγώνων ή /και να διεξάγει ξανά κλήρωση πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος
μόνο στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες που μπορούν να λάβουν
μέρος στο Πρωτάθλημα δεν θα συμμετάσχουν σε αυτό για οποιοδήποτε λόγο ή σε
περίπτωση ανώτερης βίας ή λάθους.
4. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα, μετά την κλήρωση, να προβαίνει
σε ανακατατάξεις του προγράμματος αγώνων για την ομαλή διεξαγωγή του
πρωταθλήματος. Θα πρέπει όμως να το πράττει πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος.
5. Το πρόγραμμα αγώνων θα θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της παρούσας προκήρυξης
αμέσως μόλις εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή με συγκεκριμένη προς τούτο
απόφαση.

Ώρα έναρξης αγώνων
6. Η Εκτελεστική Επιτροπή δικαιούται να τροποποιεί τις ώρες έναρξης των αγώνων κατά
την κρίση της με 48ωρη προειδοποίηση.

Κύρια μέρα διεξαγωγής αγώνων
7. Σαν κύρια μέρα διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας
ΣΤΟΚ ορίζεται η Κυριακή. Σαν δευτερεύουσα ορίζεται το Σάββατο και η Παρασκευή.

Καρνάβαλος
8. Οι ομάδες που χρησιμοποιούν Στάδια της πόλης Λεμεσού και Περιχώρων εξαιρούνται
από το να δώσουν αγώνες την Κυριακή του Καρναβαλιού είτε εντός, είτε εκτός
έδρας.
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9. Οι αγώνες των εν λόγω ομάδων εφόσον είναι προγραμματισμένοι για Κυριακή θα
διεξάγονται είτε το αμέσως προηγούμενο Σάββατο ή την αμέσως προηγούμενη
Παρασκευή κατά την κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που κατά την
κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής η μετάθεση αγώνα επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή
του πρωταθλήματος θα δικαιούται να μεταθέσει ανάλογα αγώνες ομάδων που
επηρεάζονται από την μετακίνηση.
10. Αν υπάρξουν αναβολές αγώνων για οποιοδήποτε λόγο, οι αγώνες που θα
αναβληθούν, θα οριστούν σύμφωνα με ότι ορίζει η παρούσα προκήρυξη.
11. Τα ίδια θα ισχύουν και για ομάδες που αγωνίζονται σε στάδια εντός άλλων ∆ήμων σε
περίπτωση που οι ∆ήμοι διοργανώσουν καρναβάλια, δεδομένου όμως, ότι η ΣΤΟΚ
θα ειδοποιηθεί ένα μήνα ενωρίτερα σχετικά και δεδομένου ότι θα χρησιμοποιηθούν
για τους σκοπούς του καρναβαλιού τα στάδια που οι ομάδες τούτες αγωνίζονται.

Ανακατάταξη Ημερομηνιών Αγώνων
12. Τρεις αγωνιστικές ημερομηνίες πριν την λήξη του Πρωταθλήματος και με βάση τις
θέσεις των ομάδων στον πίνακα κατάταξης, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα
να ανακατατάξει κατά το δυνατόν όλους τους αγώνες της κάθε αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος με τρόπο ώστε οι αγώνες των ομάδων που διεκδικούν τις πρώτες
θέσεις να διεξαχθούν την ίδια μέρα και ώρα. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και για τις
ομάδες που κινδυνεύουν με διαβάθμιση.
13. Τόσο η γηπεδούχος ομάδα, όσο και η φιλοξενούμενη, αλλά και οι ∆ιαιτητές, οι
Αρχές Σταδίων και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα φροντίζουν και θα λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα, ώστε όλοι οι αγώνες των Πρωταθλημάτων και ιδιαίτερα εκείνοι των
τριών τελευταίων αγωνιστικών ημερομηνιών, να αρχίζουν ταυτόχρονα.

Μεταθέσεις Αγώνων
14. Μεταθέσεις αγώνων κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος θα γίνονται από
την Εκτελεστική Επιτροπή μόνο, σε περίπτωση αδήριτης ανάγκης ή για λόγους
ασφάλειας, κατά την απόλυτη κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
15. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να ορίζει ή να μεταθέτει αγώνες του Πρωταθλήματος
δεδομένου ότι μια τέτοια μετάθεση καθίσταται αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή του
Πρωταθλήματος.
16. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα μεταθέτει αγώνες σύμφωνα και με τα όσα συγκεκριμένα
προβλέπονται σε σχετικά άρθρα στην παρούσα προκήρυξη.
17. Τα μέλη της ΣΤΟΚ δεν μπορούν να υποβάλουν ένσταση και/ ή να δημιουργήσουν
οποιασδήποτε μορφής διαφορά με την ΣΤΟΚ για τις μεταθέσεις αγώνων που θα
γίνονται, ανεξάρτητα από την αιτία.
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18. Η Εκτελεστική Επιτροπή δεν θα μετακινεί αγώνες για συμβατικές υποχρεώσεις των
μελών της ή μετά από αίτηση των μελών της για οποιοδήποτε λόγο.
19. Μετάθεση αγώνα σύμφωνα με το παρόν άρθρο σημαίνει την αλλαγή ώρας έναρξης
αγώνα ή/ και την αλλαγή ημέρας διεξαγωγής αγώνα από την ώρα και ημέρα
διεξαγωγής του αγώνα που είναι κανονικά ορισμένος να διεξαχθεί στο πρόγραμμα
αγώνων του Πρωταθλήματος.
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VI. Αναβολή,
µη ∆ιεξαγωγή,
∆ιακοπή Αγώνα
Αγώνας που δεν διεξάγεται χωρίς υπαιτιότητα
1. Αγώνας που δεν διεξάγεται όχι όμως από υπαιτιότητα οποιασδήποτε των δύο
διαγωνιζόμενων ομάδων ή αγώνας του οποίου το αποτέλεσμα ακυρώνεται και
για τις δύο ομάδες μετά από απόφαση της ∆ικαστικής Επιτροπής χωρίς όμως
υπαιτιότητα των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται. Σε
τέτοια περίπτωση το Φύλλο Αγώνα που έχει τυχόν συνταχθεί θα θεωρείται ότι ισχύει
μόνο για τα άτομα (ποδοσφαιριστές, παράγοντες ομάδας, προπονητές κλπ) που
καταγγέλλονται και για τυχόν επεισόδια ή άλλες παρατηρήσεις του διαιτητή.

Αγώνας που διακόπτεται χωρίς υπαιτιότητα
2. Αγώνας που διακόπτεται λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων αναταράξεων της φύσης
ή αγώνας που διακόπτεται λόγω έλλειψης επαρκούς φωτισμού για την οποία έλλειψη
δεν φέρει ευθύνη η γηπεδούχος ομάδα ή αγώνας που διακόπτεται λόγω ανώτερης
βίας θα συνεχίζεται από το ακριβές σημείο που διακόπηκε με το ίδιο φύλλο αγώνα (το
οποίο θα συμπεριλαμβάνει το σκορ, τις παρατηρήσεις και τις αλλαγές που έχουν ήδη
γίνει).
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα αποφασίζει εκάστοτε για την τιμή του εισιτηρίου που
θα ισχύει για τον επαναληπτικό αγώνα λαμβάνοντας την θέση και την άποψη του
Σωματείου που αγωνίζεται στην έδρα του.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, έλλειψη επαρκούς φωτισμού σημαίνει
φωτισμό που να εμποδίζει τους ευρισκόμενους στο στάδιο θεατές από του να
παρακολουθήσουν τον αγώνα σε ολόκληρο το γήπεδο.

Αγώνας που δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα και των δύο ομάδων
5. Αγώνας που δεν διεξάγεται ή διακόπτεται με υπαιτιότητα και των δύο διαγωνιζόμενων
ομάδων θα βαθμολογείται με τέρματα μηδέν και βαθμούς μηδέν και για τις δύο
ομάδες. Η ∆ικαστική Επιτροπή θα επιβάλλει περαιτέρω ποινές και στις δύο ομάδες
ανάλογα με τα γεγονότα και την ευθύνη που οδήγησαν στην διακοπή ή την μη έναρξη
του αγώνα.
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Αγώνας που διακόπτεται µε υπαιτιότητα της μιας ομάδας
6. Ο αγώνας θα κατακυρώνεται με τέρματα 3–0 εναντίον της ομάδας που ευθύνεται
(εκτός αν το αποτέλεσμα τούτο την ευνοεί οπότε θα ισχύει το αποτέλεσμα κατά την
στιγμή της διακοπής) σε περίπτωση που,
6.1. Ο αγώνας διακόπτεται ή δεν διεξάγεται λόγω έλλειψης της επιβαλλόμενης
πειθαρχίας και τάξης στο στάδιο ή λόγω αντιαθλητικής συμπεριφοράς
ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστών ή άλλου ή άλλων ατόμων ή ομάδων ατόμων
κατά την απόλυτη κρίση του διαιτητή.
6.2. Ο αγώνας διακόπτεται από τον διαιτητή για οποιοδήποτε λόγο που προβλέπεται
από τους κανονισμούς παιγνιδιού της IFAB.
6.3. Όταν μέλος της ΣΤΟΚ παραβεί τις διατάξεις του άρθρου 3(Α) του Καταστατικού
της ΚΟΠ.
7. Αγώνας Πρωταθλήματος θα διακόπτεται από τον διαιτητή σε περίπτωση που για μία
από τις διαγωνιζόμενες ομάδες παραμένουν λιγότεροι από 7 ποδοσφαιριστές στον
αγώνα σαν αποτέλεσμα αποβολών ή τραυματισμών. Ο αγώνας θα κατακυρώνεται
κατά της υπαίτιας ομάδας με σκορ 3-0 εναντίον της εκτός αν το αποτέλεσμα αυτό την
βολεύει οπότε θα ισχύει το αποτέλεσμα κατά την στιγμή της διακοπής.

Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν σε επαναληπτικό αγώνα
8. Σε περίπτωση που αγώνας του πρωταθλήματος δεν έχει διεξαχθεί κατά την ημέρα
που ήταν αρχικά ορισμένος και θα διεξαχθεί κανονικά σε άλλη ημερομηνία, ή σε
περίπτωση που αγώνας του πρωταθλήματος έχει κριθεί ότι θα επαναληφθεί, κατά
την νέα ημερομηνία τέλεσης ή επανάληψης του θα δικαιούνται να συμμετάσχουν
σε αυτόν μόνο ποδοσφαιριστές που ήταν στην δύναμη του μέλους της ΣΤΟΚ και θα
μπορούσαν να συμμετάσχουν κανονικά κατά την ημέρα που ο αγώνας ήταν αρχικά
ορισμένος για να διεξαχθεί. Το ίδιο θα ισχύει και σε περίπτωση που η Εκτελεστική
Επιτροπή αλλάξει με οποιοδήποτε τρόπο το πρόγραμμα αγώνων του Πρωταθλήματος.

Συνέπειες μη καθόδου ομάδας σε αγώνα
9. Ομάδα που δεν κατέρχεται στο γήπεδο για να λάβει μέρος σε αγώνα Πρωταθλήματος
ή ομάδα που κατέρχεται σε αγώνα πρωταθλήματος με λιγότερους από επτά
ποδοσφαιριστές θα έχει τις εξής άμεσες συνέπειες,
9.1. Ο αγώνας θα κατακυρωθεί με αποτέλεσμα 3-0 υπέρ της αντιπάλου.
9.2. Θα παραπέμπεται στη ∆ικαστική Επιτροπή για εκδίκαση και επιβολή περαιτέρω
κυρώσεων.
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9.3. Θα καταβάλλει πρόσθετα στην αντίπαλο όλα τα πραγματικά και λογικά έξοδα
που τυχόν υπέστη λόγω της μη διεξαγωγής του αγώνα. (Παραδείγματος χάριν,
όχι όμως εξαντλητικά, αναφέρονται τα έξοδα για έξοδα διακίνησης, έξοδα
διαιτησίας, έξοδα σταδίου κλπ.)
		
9.4. Αν η ομάδα που δεν κατέρχεται στο γήπεδο είναι η γηπεδούχος ομάδα, όλες οι
εισπράξεις του αγώνα περιέρχονται στο ταμείο της ΣΤΟΚ.
10. Όλες οι οικονομικές απαιτήσεις βάσει της παρούσας θα υποβάλλονται προς την
Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ, το αργότερο εντός 7 ημερών από την ημερομηνία
που ήταν ορισμένος ο αγώνας, για έγκριση. Από την ημερομηνία έγκρισης των
εξόδων από την Εκτελεστική Επιτροπή, τα έξοδα θα πρέπει να πληρώνονται εντός 21
ημερών, άλλως πως το μέλος της ΣΤΟΚ θα παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή
για ποινή μέχρι και αφαίρεσης βαθμών.

Αποχώρηση ομάδας
11. Σε περίπτωση διακοπής αγώνα λόγω αποχώρησης από το γήπεδο μίας από τις
διαγωνιζόμενες ομάδες τότε θα ισχύουν τα πιο κάτω.
11.1. Η ομάδα που αποχώρησε μηδενίζεται και ο αγώνας θα κατακυρώνεται με
αποτέλεσμα 3-0 υπέρ της αντιπάλου, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του
αγώνα κατά την στιγμή της αποχώρησης εκτός αν το αποτέλεσμα 3–0 είναι
δυσμενέστερο για την αντίπαλη ομάδα από το αποτέλεσμα του αγώνα κατά την
στιγμή της αποχώρησης οπότε και θα ισχύει το αποτέλεσμα του αγώνα κατά την
στιγμή της αποχώρησης. Περαιτέρω η ομάδα που αποχώρησε θα παραπέμπεται
στην ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή ελάχιστου προστίμου 20.000 Ευρώ
και αφαίρεση 6 βαθμών από την συνολική βαθμολογία της ομάδας που
αποχώρησε.
11.2. Αν η ομάδα που αποχώρησε είναι η γηπεδούχος ομάδα, τότε όλες οι
εισπράξεις του αγώνα περιέρχονται στο ταμείο της ΣΤΟΚ.

Αποχώρηση ομάδας από το Πρωτάθλημα
12. Σε περίπτωση αποχώρησης (για οποιοδήποτε λόγο) ομάδας από το Πρωτάθλημα μετά
την κλήρωση του, η ομάδα που αποχωρεί μηδενίζεται σε όλους τους αγώνες που έχει
ήδη δώσει ως επίσης και σε όσους ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν μέχρι το τέλος
του Πρωταθλήματος με σκορ 3-0 εις βάρος της.
13. Περαιτέρω, το Σωματείο η ομάδα του οποίου αποχώρησε από το πρωτάθλημα θα
διαγράφεται από την δύναμη της ΣΤΟΚ.
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14. Ομάδα που δεν κατέρχεται στο γήπεδο για να αγωνιστεί ή κατέρχεται στο γήπεδο
αλλά αρνείται να αγωνιστεί ή κατέρχεται στο γήπεδο με λιγότερους από 7 επτά
ποδοσφαιριστές θα θεωρείται ότι έχει αποχωρήσει από το Πρωτάθλημα.

ΚΟΠ
∆ιαβάθμιση ομάδας ή διαγραφή
15. Σε περίπτωση που ομάδα διαβαθμιστεί σε χαμηλότερη κατηγορία ή διαγραφεί
κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου μετά από απόφαση της ∆ικαστικής
Επιτροπής, του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, της ΦΙΦΑ, της ΟΥΕΦΑ ή άλλου αθλητικού
δικαστικού οργάνου θα μηδενίζεται σε όλους τους αγώνες που έχει ήδη δώσει και σε
όσους αγώνες ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν με σκορ 3-0 εις βάρος της.

Αναβολή, μη διεξαγωγή, διακοπή αγώνα
16. Αγώνας που αναβάλλεται ή δεν διεξάγεται ή διακόπτεται από οποιαδήποτε αιτία, όχι
όμως από υπαιτιότητα των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων, ή αγώνας που κρίνεται ότι
θα πρέπει να επαναληφθεί, θα διεξάγεται ή επαναλαμβάνεται στο ίδιο Στάδιο ως
ακολούθως,
16.1. Σε περίπτωση που ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί Σάββατο
θα διεξάγεται την αμέσως επόμενη μέρα. Σε περίπτωση αγώνα που ήταν
προγραμματισμένος να διεξαχθεί Κυριακή θα διεξάγεται την αμέσως επόμενη
Τετάρτη, εκτός αν την ίδια εβδομάδα σε καθημερινή ημέρα υπάρχουν
προγραμματισμένοι αγώνες του Πρωταθλήματος ή του Κυπέλλου που
συμμετέχουν οι ομάδες.
16.2. Σε περίπτωση που ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί σε
καθημερινή ημέρα θα διεξάγεται την αμέσως επομένη Τετάρτη εκτός αν
υπάρχουν προγραμματισμένοι αγώνες του Πρωταθλήματος ή του Κυπέλλου
που συμμετέχουν οι ομάδες.
17. Σε περίπτωση που ο αγώνας δεν μπορεί να ορισθεί όπως προβλέπεται από το άρθρο
16 πιο πάνω, αυτός θα ορίζεται να διεξαχθεί κατά την πρώτη ελεύθερη για τα δύο
ενδιαφερόμενα Σωματεία Τετάρτη.

Αναβολή αγώνα Πρωταθλήματος λόγω Εθνικής
18. Ομάδα οποιασδήποτε κατηγορίας της οποίας δύο τουλάχιστον ποδοσφαιριστές
συμμετέχουν σε αποστολή Εθνικής Ομάδας της ΚΟΠ την ίδια μέρα κατά την οποία
η ομάδα έχει να δώσει αγώνα Πρωταθλήματος δικαιούται να ειδοποιήσει γραπτώς
την ΣΤΟΚ τουλάχιστον σαράντα οκτώ ώρες πριν την ημερομηνία του αγώνα
πρωταθλήματος και να ζητήσει αναβολή του εν λόγω αγώνα.
19. Σε τέτοια περίπτωση η ΣΤΟΚ υποχρεούται να ειδοποιήσει την αντίπαλο ομάδα και
τους άλλους ενδιαφερομένους. Έλλειψη ειδοποίησης από μέρους της ομάδας μέχρι
την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα καθιστά την αναβολή μη αποδεκτή.
20. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου μόνο ποδοσφαιριστές μέλους της ΣΤΟΚ
που έχουν αγωνιστεί στο Πρωτάθλημα και δεν έχουν αγωνιστεί σε άλλο πρωτάθλημα
που έχει προκηρυχθεί από την ΣΤΟΚ μετά τον τελευταίο αγώνα τους στο
Πρωτάθλημα μπορούν να ληφθούν υπόψη.
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Μη διάθεση σταδίου
21. Στην περίπτωση που το στάδιο όπου θα διεξαχθεί ένας αγώνας δεν είναι για
οποιαδήποτε αιτία διαθέσιμο στην καθορισμένη μέρα και ώρα, τότε ο αγώνας
θα θεωρείται ότι δεν διεξάχθηκε με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας. Σε
τέτοια περίπτωση ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας με
αποτέλεσμα 3-0 υπέρ της.
22. Εξαιρείται η περίπτωση όπου η γηπεδούχος ομάδα αγωνίζεται σε έδρα που έχει
υποδειχθεί από την ΣΤΟΚ. Σε τέτοια περίπτωση την ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας
θα την αποφασίζει η ∆ικαστική Επιτροπή.
23. Σε περίπτωση που πρόκειται να διεξαχθούν οποιαδήποτε έργα στο στάδιο
συμπεριλαμβανομένης της φύτευσης χλοοτάπητα, το μέλος της ΣΤΟΚ θα πρέπει
να ειδοποιήσει γραπτώς την ΣΤΟΚ, ένα μήνα πριν την έναρξη των εργασιών,
καθορίζοντας και εναλλακτική έδρα. Αγώνας που δεν διεξάγεται λόγω μη έγκαιρης
ειδοποίησης για έργα που θα διεξαχθούν στο στάδιο κατακυρώνεται υπέρ της
φιλοξενούμενης ομάδας με αποτέλεσμα 3-0 υπέρ της.
24. Σε περίπτωση που καθορίζεται εναλλακτική έδρα, τούτη θα πρέπει να τύχει της
έγκρισης της Εκτελεστικής Επιτροπής, να είναι στάδιο που πληροί τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται από την παρούσα προκήρυξη και να έχει εγκριθεί για αγώνες του
Πρωταθλήματος.
25.	∆εν παρέχεται η ευχέρεια καθορισμού εναλλακτικής έδρας με βάση το παρόν άρθρο
για πέραν της μίας αγωνιστικής εκτός μετά από έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ποικίλες διατάξεις
26. (α) Σε περίπτωση που επιβληθεί ποινή αφαίρεσης βαθμών σε οποιοδήποτε σωματείο,
οι βαθμοί θα αφαιρούνται από το Πρωτάθλημα που συμμετείχε η ομάδα όταν έγινε
το αδίκημα και επιβλήθηκε η σχετική ποινή εκτός εάν ξεκίνησε η νέα ποδοσφαιρική
περίοδος οπόταν αφαιρούνται από το νέο Πρωτάθλημα.
(β) Σε περίπτωση που η ποινή είναι διαβάθμιση της ομάδας σε κατώτερη
κατηγορία, τότε η ομάδα θα σταματά να αγωνίζεται άμεσα μέχρι την έναρξη της
νέας ποδοσφαιρικής περιόδου. Στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο θα αγωνίζεται στην
χαμηλότερη κατηγορία σύμφωνα με την ποινή που της επιβλήθηκε.
Σε όλους τους αγώνες που είχε να αγωνιστεί η ομάδα μέχρι τέλος του
Πρωταθλήματος, αλλά και σε όλους τους αγώνες που έχει ήδη αγωνιστεί, θα
μηδενιστεί και οι αγώνες θα κατακυρωθούν με 3-0 υπέρ του αντιπάλου.
(γ) Σε περίπτωση διαγραφής ομάδας θα ισχύουν τα ίδια, όπως και στην περίπτωση
της διαβάθμισης της ομάδας.
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(δ) Οποιοδήποτε κενό δημιουργείται από την διαγραφή ομάδας ή από την
διαβάθμιση ομάδας θα συμπληρώνεται την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο από
την αμέσως προηγούμενη κατηγορία. Δηλαδή αν η ομάδα που διαβαθμίστηκε ή
διαγράφηκε είναι της Επίλεκτης Κατηγορίας, δεν θα επηρεάζεται η διαβάθμιση από
την Επίλεκτη Κατηγορία στο Αγροτικό, αλλά θα ανεβαίνει μια ομάδα περισσότερη από
το Πρωτάθλημα Ένταξης ΣΤΟΚ στην Επίλεκτη Κατηγορία.
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VII. Στάδια
και διοργάνωση αγώνα
Στάδια
1. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται μόνο στα Στάδια που έχουν
εγκριθεί από την ΚΟΠ και τα οποία θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
1.1. Να είναι κατάλληλα για αγώνες ποδοσφαίρου.
1.2. Να πληρούν τους όρους των Περί Γηπέδων διατάξεων των ∆ιεθνών
Κανονισμών Παιγνιδιού της ΦΙΦΑ και της IFAB.
1.3. Στα στάδια που θα διεξάγονται αγώνες πρέπει να διαθέτουν επαρκή και
κατάλληλο χλοοτάπητα είτε φυσικό είτε τεχνητό για την διεξαγωγή αγώνων
ποδοσφαίρου και ο αγωνιστικός χώρος να είναι ομαλός.
1.4. Η χωρητικότητα των σταδίων δεν μπορεί να είναι λιγότερη των 500 καθήμενων
θεατών.
1.5. Να υπάρχει επαρκής χώρος στάθμευσης ανάλογος με την χωρητικότητα του
σταδίου.
1.6. Να είναι ασφαλή για τους θεατές, ποδοσφαιριστές, διαιτητές, δημοσιογράφους
και γενικά για όσους θα ευρίσκονται στο στάδιο κατά την ημέρα του αγώνα.
1.7. Να διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένο δωμάτιο πρώτων βοηθειών για θεατές και
ποδοσφαιριστές το οποίο κατά την ημέρα του αγώνα θα είναι υπό την εποπτεία
και έλεγχο του ιατρού του σταδίου.
1.8. Να παρέχουν όλες τις διευκολύνσεις που απαιτούνται για τον παρατηρητή
διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένης μηχανής φαξ, τηλέφωνο και φωτοτυπική
όπως επίσης και ξεχωριστό γραφειακό χώρο.
1.9. Να είναι ασφαλισμένο έναντι παντός κινδύνου ιδιαίτερα έναντι της ευθύνης που
ενδεχόμενα υπάρχει προς όσους χρησιμοποιούν το στάδιο ή παρευρίσκονται
στο στάδιο.

26

ΚΟΠ
1.10. Να υπάρχει σχέδιο άμεσης εκκένωσης του σταδίου το οποίο να καταρτίζεται σε
συνεννόηση με την Αστυνομία για την περίπτωση ανάγκης άμεσης εκκένωσης
του σταδίου. Το σχέδιο εκκένωσης θα πρέπει να είναι γνωστό σε όλους όσους
θα πρέπει να το εφαρμόσουν.
1.11. Σε περίπτωση που μέλος της ΣΤΟΚ, ομάδα του οποίου λαμβάνει μέρος στο
Πρωτάθλημα, αδυνατεί να εξεύρει ή να υποδείξει στην ΣΤΟΚ κατάλληλο στάδιο
το μέλος υποχρεούται να αποδέχεται εκάστοτε το στάδιο που θα υποδεικνύεται
από την ΣΤΟΚ. Σε τέτοια περίπτωση, το στάδιο που εκάστοτε θα υποδεικνύεται
από την ΣΤΟΚ θα θεωρείται η έδρα της ομάδας.
2. Ανεξάρτητα των πιο πάνω η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να υποδείξει στάδιο για την
διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων ή για το υπόλοιπο του Πρωταθλήματος κατά την κρίση
της.
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να αποδέχεται στάδιο με όρους ή να επιβάλλει
όρους χρήσης του σταδίου ή περιορισμούς στην χρήση του ή στον αριθμό έκδοσης
εισιτηρίων για το στάδιο ή για συγκεκριμένη κερκίδα του.
4. Όλα τα στάδια, έδρες των ομάδων που θα διαγωνιστούν στο πρωτάθλημα, θα
κοινοποιηθούν προς όλες τις ομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος μαζί με
τις οποιεσδήποτε συνθήκες χρήσης εκάστου σταδίου που θα επιβάλει η Εκτελεστική
Επιτροπή.
5. Απαγορεύεται σε στάδιο όπου διεξάγονται αγώνες του Πρωταθλήματος να λειτουργεί
γραφείο οποιασδήποτε μορφής στοιχημάτων. Σε περίπτωση που τέτοιο γραφείο
λειτουργεί, το στάδιο θα θεωρείται ακατάλληλο για αγώνες ποδοσφαίρου.
6. Απαγορεύεται σε στάδιο όπου διεξάγονται αγώνες του Πρωταθλήματος να πωλούνται
ή διατίθενται επικίνδυνα αντικείμενα κατά την κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση που πωλούνται ή διατίθενται επικίνδυνα αντικείμενα το στάδιο θα
θεωρείται ακατάλληλο για αγώνες ποδοσφαίρου.
7. Όλες οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής αναφορικά με τα στάδια θα είναι
τελικές και δεν θα επιδέχονται προσβολής οπουδήποτε.

Έδρες Ομάδων
8. Τα Στάδια όπου θα διεξάγονται οι εις έδρα αγώνες της κάθε ομάδας θα πρέπει να
υποδειχθούν γραπτώς στην ΣΤΟΚ μέσα στα πλαίσια που εκάστοτε θα καθορίζει η
Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ.
9. Τα εν λόγω στάδια θα εξεταστούν από την ΚΟΠ για έγκριση ή όχι για αγώνες του
Πρωταθλήματος. Η εξέταση θα γίνεται τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από τον πρώτο
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αγώνα του Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί σε έκαστο στάδιο και θα εκδίδεται
σχετική άδεια χρήσης του σταδίου.
10. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ, ανεξάρτητα αν έχει προηγούμενα εγκρίνει την
χρήση συγκεκριμένου σταδίου, διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει στάδια και κατά τη
διάρκεια του Πρωταθλήματος και ανάλογα να εκδίδει οδηγίες, να θέτει περιορισμούς
ή να μην αποδέχεται την συνέχιση της χρήσης τους.
11. Εκάστη ομάδα που θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα οφείλει, μέχρι και την
ημερομηνία της κλήρωσης των αγώνων του πρωταθλήματος όπως εκάστοτε θα
καθορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, να υποδεικνύει στην ΣΤΟΚ γραπτώς την
έδρα της.
12. Κάθε Σωματείο μαζί με την υπόδειξη της έδρας του οφείλει να καταθέσει στην
ΣΤΟΚ και έγγραφο συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του σταδίου η οποία θα προβλέπει
την εγγυημένη παραχώρηση του σταδίου για όλους τους αγώνες της ομάδας στο
Πρωτάθλημα κατά τις ημέρες που αυτή θα αγωνίζεται καθώς και συμφωνία ότι κατά
την ημέρα του αγώνα το στάδιο θα είναι υπό τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο του
μέλους της ΣΤΟΚ που το χρησιμοποιεί ως έδρα. Στην συμφωνία να προβλέπεται και
να γίνεται πλήρως αποδεκτό ότι η ΣΤΟΚ θα έχει το δικαίωμα να ορίζει στο εν λόγω
στάδιο και άλλους αγώνες του Πρωταθλήματος. Καμία έδρα ομάδας δεν θα γίνεται
αποδεκτή αν τέτοια συμφωνία δεν κατατεθεί και εγκριθεί από την ΣΤΟΚ.
13. Η εναλλακτική έδρα θα χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις και
μόνον εφόσον το επιτρέψει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ.

Τεχνητός χλοοτάπητας
14. Αγώνες του Πρωταθλήματος μπορούν να διεξαχθούν και σε τεχνητό χλοοτάπητα
δεδομένου ότι ικανοποιούνται οι πιο κάτω όροι,
14.1. Ο τεχνητός χλοοτάπητας θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανώτατες προδιαγραφές
της ΦΙΦΑ για τεχνητούς χλοοτάπητες.
14.2. Ο τεχνητός χλοοτάπητας θα πρέπει να έχει περάσει από όλες τις απαραίτητες
δοκιμές και να έχει πάρει την απαραίτητη άδεια από την ΦΙΦΑ.
14.3. Ο τεχνητός χλοοτάπητας θα πρέπει να έχει περάσει όλες τις απαραίτητες
ετήσιες δοκιμές και να έχει αποδειχθεί ότι εξακολουθεί να ικανοποιεί τις
προδιαγραφές της ΦΙΦΑ. Τέτοιες δοκιμές θα πρέπει να διεξάγονται από
εργαστήρια της έγκρισης της ΦΙΦΑ.
14.4. Ο τεχνητός χλοοτάπητας να είναι χρώματος πράσινου.
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14.5. Ο ιδιοκτήτης του τεχνητού χλοοτάπητα θα πρέπει να κατέχει όλες τις
απαραίτητες εγγυήσεις αναφορικά με το υλικό και την εγκατάσταση του
χλοοτάπητα τόσο από τον κατασκευαστή όσο και από το άτομο που διενήργησε
την εγκατάσταση.
14.6. Οποιοσδήποτε άλλος όρος που προβλέπεται από την ΦΙΦΑ και την ΟΥΕΦΑ
αναφορικά με τεχνητούς χλοοτάπητες.

Χρονόμετρα σταδίου
15. Χρονόμετρα στο στάδιο που δείχνουν το χρόνο διεξαγωγής του παιγνιδιού μπορούν
να λειτουργούν κατά την διάρκεια αγώνα δεδομένου ότι σταματούν στο τέλος της
κανονικής λήξης του κάθε ημιχρόνου, δηλαδή στα 45 και στα 90 λεπτά.

Γιγαντοοθόνες στα στάδια
16. Η μετάδοση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε εικόνας ή μηνυμάτων από γιγαντοοθόνες
εντός του σταδίου ή στον άμεσο χώρο γύρω από το στάδιο απαγορεύεται χωρίς την
γραπτή έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
17. Η έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι συγκεκριμένη και θα μπορεί να
αποσυρθεί οποτεδήποτε.

Εφεδρικές Εστίες
18. Σε όλα τα στάδια που διεξάγονται αγώνες του Πρωταθλήματος θα πρέπει να υπάρχει
τουλάχιστον μία εφεδρική εστία του ιδίου τύπου με τις κύριες εστίες.
19. Μη ύπαρξη εφεδρικής εστίας τερμάτων δεν θα σημαίνει την μη έναρξη του αγώνα.
Σε περίπτωση ζημιάς στην εστία τερμάτων όπου απαιτείται η αντικατάσταση της με
εφεδρική, την ευθύνη για την διακοπή του αγώνα λόγω έλλειψης εφεδρικής εστίας
θα φέρει η ομάδα που αγωνίζεται στην έδρα της.
20. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση και δεύτερης εφεδρικής εστίας και δεν υπάρχει,
ο αγώνας θα διακόπτεται χωρίς ευθύνη των διαγωνιζόμενων ομάδων εκτός στη
περίπτωση που η ζημιά έχει σκόπιμα προκληθεί.

Πρόσωπα που δικαιούνται παραμονής στον αγωνιστικό χώρο
21. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο πριν, κατά τη διάρκεια των αγώνων και μετά την λήξη
των, επιτρέπεται η παραμονή μόνο στα πιο κάτω πρόσωπα.
21.1. Στους ποδοσφαιριστές της κάθε ομάδας που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα.
21.2. Στο γιατρό του αγώνα και σε ένα γιατρό από κάθε ομάδα.
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21.3. Σε ένα προπονητή κάθε ομάδας ή στον εκτελών χρέη προπονητή.
21.4. Σε ένα βοηθό προπονητή ή στον εκτελών χρέη βοηθού προπονητή.
21.5. Σε άλλα πέντε άτομα, τα οποία θα ανήκουν υποχρεωτικά στο τεχνικό τμήμα της
ομάδας. Στα άτομα αυτά, μπορούν να συμπεριληφθούν αν επιθυμεί η ομάδα
ο ‘Εφορος και/ή ο Αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος. Απαγορεύεται ρητά
να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο άλλα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
των Σωματείων και/ή απαγορεύεται να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο
οποιοδήποτε άλλο άτομο που δεν καθορίζεται ρητά με την παρούσα.
21.6. Στον Γυμνασίαρχο του αγώνα.
21.7. Στους επίσημους φωτογράφους επισήμων πρακτορείων τύπου δεδομένου ότι
περιορίζονται σε συγκεκριμένους χώρους και δεδομένου ότι έχουν υποβάλει τα
διαπιστευτήρια τους προς την γηπεδούχο ομάδα και την ΣΤΟΚ.
21.8. Απαγορεύεται ρητά η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο οποτεδήποτε
δημοσιογράφων οποιουδήποτε ΜΜΕ πέραν των φωτογράφων.
21.9. Τηρουμένων των πιο πάνω επιτρέπεται να ευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο
συνεργεία τηλεοπτικής κάλυψης του αγώνα εφόσον είναι αναγκαίο για την
εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης της ΣΤΟΚ.
21.10.Στους ∆ιαιτητές και τον Παρατηρητή Διαιτησίας.
21.11.Σε οκτώ μέχρι δέκα νεαρά πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την
επαναφορά της μπάλας όταν εξέρχεται από τον αγωνιστικό χώρο.
21.12.Στην Αστυνομία και τους επιτηρητές για την τήρηση της τάξης.
21.13.Στον Παρατηρητή αγώνα αν υπάρχει.
22. Η Εκτελεστική Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει και σε άλλες διευθετήσεις
παρουσίας ατόμων εντός του αγωνιστικού χώρου αν κατά την απόλυτη κρίση της
απαιτείται τέτοια διευθέτηση.
23. Η τήρηση των διατάξεων του άρθρου αυτού ανατίθεται στον Γυμνασίαρχο ο οποίος
και θα πρέπει να απομακρύνει από τον αγωνιστικό χώρο κάθε άτομο που δεν είναι
δικαιούχο.
24. Ο διαιτητής οφείλει να καταγράφει στο φύλλο αγώνα κάθε παράβαση του παρόντος
άρθρου και κάθε αντικανονική παραμονή στον αγωνιστικό χώρο ατόμου ή ατόμων
όπως επίσης και αν ο Γυμνασίαρχος έχει επιτελέσει το έργο που του έχει ανατεθεί.
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Ειδικά σήματα
25. Όλα τα άτομα που δικαιούνται εισόδου μέσα στον αγωνιστικό χώρο και συγκεκριμένα
τα άτομα που αναφέρονται πιο πάνω, οφείλουν να φέρουν στο στήθος τους ειδικό
σήμα (κονκάρδα) στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:
25.1. Το ονοματεπώνυμο του.
25.2. Την ιδιότητά του στον αγώνα.
25.3. Τον αγώνα.
25.4. Την ημερομηνία του αγώνα.
26. Την ευθύνη και την διαδικασία έκδοσης των Ειδικών Σημάτων (κονκάρδων) την έχει η
ομάδα που αγωνίζεται στην έδρα της.
27. Στην περίπτωση που η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ επιτρέψει την είσοδο στον
αγωνιστικό χώρο και άλλων ατόμων, τα άτομα αυτά υποχρεώνονται να φέρουν στο
στήθος τους το Ειδικό Σήμα (κονκάρδα) που θα εκδίδεται όμως από την ΣΤΟΚ.
28. Eπιτρέπεται η παρουσία μέχρι 3 ατόμων από κάθε ομάδα, ειδικά εξουσιοδοτημένων,
φέροντας ειδικό σήμα (ΚΟΝΚΑΡ∆Α) στον χώρο των αποδυτηρίων πριν την
έναρξη του αγώνα, στο διάλειμμα και μετά το τέλος του αγώνα πέραν των όσων
αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνος. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να είναι Μέλη των
∆ιοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων.
Εξαιρείται ο Πρόεδρος και ο Εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας.
Σε περίπτωση απώλειας της κονκάρδας κατά την διάρκεια της περιόδου αυτή δεν
αντικαθίσταται.
Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος άρθρου, το Σωματείο που αγωνίζεται στην
έδρα του, αλλά και το Σωματείο στο οποίο ανήκουν τα άτομα που παραβιάζουν το
άρθρο θα παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή προστίμου.
29. Σε περίπτωση τιμωρίας Σωματείου με αγώνα ή αγώνες κεκλεισμένων των
θυρών, τότε τα Σωματεία που θα λάβουν μέρος στους συγκεκριμένους αγώνες
μπορούν να δηλώσουν προς την ΣΤΟΚ μέχρι 20 άτομα κατ΄ ανώτατο όριο που θα
παρακολουθήσουν τον αγώνα, εκτός των όσων θα αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνος.
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Σύστημα επαναφοράς της μπάλας
30. Με σκοπό την αποφυγή άσκοπης καθυστέρησης κατά την διάρκεια των αγώνων, η
ομάδα που αγωνίζεται στην έδρα της οφείλει, να φροντίσει ώστε να υπάρχουν ανά
δύο παιδιά σε κάθε μεριά του αγωνιστικού χώρου σε αραιά διαστήματα.
31. Τα παιδιά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παίζουν με την μπάλα είτε με τα χέρια
είτε με τα πόδια.
32. Αμέσως μόλις η μπάλα του αγώνα εξέλθει του αγωνιστικού χώρου το παιδί που
ευρίσκεται πιο κοντά στο σημείο εξόδου της μπάλας, θα ρίχνει αμέσως αυτή που
κρατά μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί ο αγώνας και θα παίρνει αυτήν
που εξήλθε.
33. Για την πιστή εφαρμογή των όσων αναγράφονται πιο πάνω η ομάδα που αγωνίζεται
στην έδρα της θα πρέπει να εκπαιδεύει κατάλληλα τα παιδιά.
34. Τα παιδιά θα πρέπει να φέρουν έγχρωμη φανέλα η οποία θα ξεχωρίζει αισθητά από
τα χρώματα των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών.
35. Οι μπάλες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει απαραίτητα να ελέγχονται από τον
διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα.
36. Η γηπεδούχος ομάδα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν αντιαθλητική
συμπεριφορά των παιδιών ή για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων τους.
37. Παράβαση των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν συνεπάγεται μη έναρξη
ή διακοπή του αγώνα αλλά την παραπομπή του μέλους της ΣΤΟΚ στη ∆ικαστική
Επιτροπή για κυρώσεις.

∆ιευθετήσεις στο στάδιο ενόψει αγώνα
38. Κατά την διάρκεια των αγώνων του Πρωταθλήματος η ομάδα που αγωνίζεται στην
έδρα της οφείλει να φροντίζει για τα πιο κάτω.
38.1. Να υπάρχει προσοντούχος ιατρός σταδίου σε ολόκληρη την διάρκεια του
αγώνα. Μη ύπαρξη προσοντούχου ιατρού θα συνεπάγεται την μη έναρξη του
αγώνα από τον διαιτητή με την ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας. Θα παρέχεται
ευχέρεια μέχρι και 20 λεπτά για την έλευση προσοντούχου ιατρού διαφορετικά
ο αγώνας δεν θα διεξάγεται. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσοντούχος
ιατρός σταδίου ή ο προσοντούχος ιατρός έχει αποχωρήσει, υπάρχει όμως
προσοντούχος ιατρός μαζί με οποιαδήποτε ομάδα, τότε αναγκαστικά ορίζεται
αυτός ως προσοντούχος ιατρός σταδίου και ο αγώνας διεξάγεται κανονικά. Σε
περίπτωση που ο προσοντούχος ιατρός έχει αποχωρήσει από το στάδιο κατά
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την διάρκεια του αγώνα και δεν υπάρχει άλλος ιατρός για να τον αναπληρώσει
τότε ο αγώνας διακόπτεται με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας. Προσοντούχος
ιατρός σημαίνει τον ιατρό μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.
38.2. Να υπάρχει φορείο και 2 τραυματιοφορείς ή αυτοκινητάκι μεταφοράς
τραυματία.
38.3. Να υπάρχει πάγκος με σκέπαστρο για 9 αναπληρωματικούς και 8 πρόσθετα
άτομα για κάθε ομάδα όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 29.2, 29.3, 29.4 και
29.5 του κεφ. VII
38.4. Να υπάρχουν δοκάρια και δίκτυα όπως ορίζουν οι ∆ιεθνείς Κανονισμοί
Παιγνιδιού.
38.5. Να υπάρχουν καθαρά αποδυτήρια ομάδων και διαιτητών με ικανοποιητικό
αριθμό ντους και αποχωρητηρίων με ζεστό και κρύο νερό.
38.6. Να τοποθετηθούν σημαίες στις γωνιές (κόρνερ) σε πασσάλους ύψους 1.5
μέτρα.
38.7. Να υπάρχουν έντονες άσπρες γραμμές στον αγωνιστικό χώρο.
38.8. Τα δοκάρια τερμάτων να είναι σε έντονο άσπρο χρώμα.
38.9. Να υπάρχει θέση στα επίσημα θεωρία για τον Παρατηρητή ∆ιαιτησίας του
αγώνα και τον παρατηρητή αγώνα ή σε άλλη θέση της επιλογής τους ώστε
αυτοί να μπορούν απρόσκοπτα να εκτελούν τα καθήκοντα τους.
38.10. Να φροντίζουν για την κράτηση θέσεων στο χώρο των επισήμων των Σταδίων
οσάκις αυτές ζητηθούν από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ.

Μονόλεπτος σιγή
39. Απαγορεύεται η «μονόλεπτη σιγή» ή η με οποιοδήποτε τρόπο καθυστέρηση έναρξης
αγώνα του Πρωταθλήματος ή του β' ημιχρόνου χωρίς την προηγούμενη έγκριση του
Προέδρου της ΣΤΟΚ. Ο Πρόεδρος της ΣΤΟΚ δεν θα εγκρίνει μονόλεπτη σιγή εκτός
σε εξαιρετικές περιπτώσεις ατόμων του αθλητισμού και σύμφωνα με κριτήρια που
εκάστοτε θα θεσπίζει.
40. Παράβαση του παρόντος άρθρου θα συνεπάγεται ποινή προστίμου από την
∆ικαστική Επιτροπή.
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Ανακοινώσεις στα στάδια απαγορεύονται
41. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, εξαιρουμένου του ημίχρονου και του τέλους του,
απαγορεύεται η χρήση μεγαφώνων στο στάδιο είτε για μετάδοση ανακοινώσεων ή
διαφημίσεων ή συνθημάτων οποιουδήποτε περιεχομένου ή μουσικής, εμβατήριων
κλπ.
42. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανακοινώσεων αλλαγών ποδοσφαιριστών, του χρόνου
καθυστέρησης στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα που έχει προσθέσει ο
διαιτητής, ανακοινώσεων της Αστυνομίας, ανακοινώσεων για επείγοντα περιστατικά
και ανακοινώσεων για αποτελέσματα άλλων αγώνων των Πρωταθλημάτων.
43. Επιτρέπεται η χρήση οργάνων μουσικής εφόσον τούτα δεν είναι συνδεδεμένα με
μεγάφωνο.
44. Παράβαση του παρόντος άρθρου συνεπάγεται παραπομπή στην ∆ικαστική Επιτροπή
και επιβολή προστίμου.

Περίπτωση σκότους
45. Στην περίπτωση κατά την οποία επέρχεται σκότος και ο αγώνας συνεχίζεται θα
ανάβουν προβολείς για την κανονική λήξη του αγώνα.
46. Υπεύθυνη για τους προβολείς είναι η ομάδα που αγωνίζεται στην έδρα της, σε
περίπτωση όμως που ο διαιτητής κρίνει ότι θα πρέπει να ανάψουν οι προβολείς τότε
θα ενημερώνει τον Γυμνασίαρχο του αγώνα ο οποίος και θα είναι υποχρεωμένος να
το πράξει.

Ώρα προσέλευσης ομάδων στο στάδιο
47. Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλει να προσέρχεται στο στάδιο του
αγώνα τουλάχιστον 75 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης του ανεξάρτητα από
τις επικρατούσες συνθήκες, καιρικές, οδικές ή άλλες.

Γήπεδο αντικανονικό
48. Γήπεδο αγώνα (αγωνιστικός χώρος) μπορεί να χαρακτηριστεί ως αντικανονικό
μόνο πριν την έναρξη αγώνα Πρωταθλήματος για οποιαδήποτε από τις πιο κάτω
περιπτώσεις:
48.1. Όταν οι κύριες γραμμές του γηπέδου (του κέντρου, της επανορθωτικής
περιοχής, της περιοχής των τερμάτων, του τέρματος ή των πλάγιων) δεν έχουν
χαραχθεί παντελώς.
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48.2. Όταν οι πιο πάνω κύριες γραμμές έχουν μεν χαραχθεί αλλά όχι κανονικά ή με
ευκρίνεια ή με τρόπο που να μην εξασφαλίζουν την κανονική διεξαγωγή του
αγώνα.
48.3. Όταν δεν διαθέτει τέρματα σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Παιγνιδιού
ή οι διαστάσεις αυτών που διαθέτει δεν είναι σύμφωνα με τους εν λόγω
κανονισμούς ή όταν δεν υπάρχουν δίκτυα στα τέρματα.
48.4 Όταν οι κύριες γραμμές του δεν είναι σύμφωνα με τις διαστάσεις που
προβλέπονται στους Κανονισμούς Παιγνιδιού της ΦΙΦΑ και IFAB.
48.5 Όταν γενικά το στάδιο δεν πληροί τα όσα προβλέπονται στους κανονισμούς
παιγνιδιού της ΦΙΦΑ και IFAB.
48.6. Για την τήρηση όλων των πιο πάνω και γενικά για την καταλληλότητα του
γηπέδου υπεύθυνη θα είναι η γηπεδούχος ομάδα.
49. Για την δυνατότητα διεξαγωγής ή όχι αγώνα λόγω αντικανονικού γηπέδου, μόνος
αρμόδιος να αποφασίζει τελεσίδικα είναι ο διαιτητής. Σε περίπτωση απόφασης του
διαιτητή για μη διεξαγωγή του αγώνα λόγω αντικανονικού γηπέδου ο διαιτητής οφείλει
να καταγράφει στο Φύλλο Αγώνα κάθε αντικανονικότητα που έχει διαπιστώσει. Τα
Σωματεία μπορούν να υποβάλουν ένσταση αναφορικά με απόφαση του διαιτητή για
την διεξαγωγή αγώνα, θα πρέπει όμως να δηλώσουν την πρόθεση τους μαζί με όλους
τους λόγους στο φύλλο αγώνα προ της έναρξης του αγώνα.
50. Σε περίπτωση που αγώνας δεν διεξαχθεί λόγω αντικανονικού γηπέδου, την τύχη του
αγώνα αποφασίζει η ∆ικαστική Επιτροπή εκτός στις περιπτώσεις όπου το γήπεδο
είναι ακατάλληλο λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλης ανώτερης βίας οπότε ο αγώνας
επαναλαμβάνεται.

∆ύο αγώνες την ίδια ημέρα στο ίδιο στάδιο
51. Σε περίπτωση που έχουν ορισθεί δύο αγώνες στο ίδιο στάδιο εκ των οποίων ο
δεύτερος αφορά ανώτερη κατηγορία και εάν από την διεξαγωγή του πρώτου
ενδεχόμενα το γήπεδο (αγωνιστικός χώρος) να καταστεί ακατάλληλο λόγω χρήσης, ο
πρώτος αγώνας δεν θα διεξάγεται.
52. Μόνος αρμόδιος να αποφασίσει για την μη διεξαγωγή είναι ο διαιτητής του πρώτου
αγώνα μετά από αίτηση ενός ή και των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων του δεύτερου
αγώνα.
53.	∆εν θα διακόπτεται αγώνας δυνάμει του παρόντος άρθρου ο οποίος ήδη έχει αρχίσει.
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Υλικές ζημιές σε στάδια
54. Σε περίπτωση που οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας έχουν αποδεδειγμένα
προκαλέσει υλικές ζημιές στο στάδιο του αγώνα θα πρέπει να γίνεται απογραφή
των ζημιών πριν τον επόμενο αγώνα στο ίδιο στάδιο. Σε περίπτωση που οι ζημιές
είναι τέτοιες που σύμφωνα με τον υπεύθυνο ασφαλείας του σταδίου μπορούν να
δημιουργήσουν πρόβλημα στην ασφαλή διεξαγωγή του επόμενου αγώνα, τότε θα
πρέπει να αποκατασταθούν πριν την διεξαγωγή του εν λόγω αγώνα. Το Σωματείο
του οποίου οι φίλαθλοι προξένησαν τις ζημιές είναι υπόχρεο να παρουσιαστεί
για απογραφή των ζημιών με βάση την ειδοποίηση που θα έχει από το στάδιο.
Αν δεν συμφωνηθεί το ύψος της αξίας των ζημιών, με βάση την απογραφή, θα
γίνεται εκτίμηση τους από ανεξάρτητο πραγματογνώμονα κοινής αποδοχής των
δύο διαγωνιζομένων ομάδων. Σε περίπτωση που οι δύο ομάδες δεν μπορούν να
συμφωνήσουν σε ανεξάρτητο πραγματογνώμονα, ο πραγματογνώμονας ορίζεται
κατά την απόλυτη κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΤΟΚ μετά από αίτηση των
ενδιαφερομένων ομάδων ή οποιασδήποτε από αυτές.
55. Ο ανεξάρτητος πραγματογνώμονας θα πρέπει να ετοιμάζει έκθεση πραγματικών
υλικών ζημιών και να την αποστέλλει στις δύο ομάδες και στην ΣΤΟΚ.
56. Το μέλος της ΣΤΟΚ του οποίου οι οπαδοί έχουν προκαλέσει υλικές ζημιές οφείλει
σε 21 ημέρες από την υποβολή της έκθεσης να πληρώσει κάθε ζημιά που έχει
προκληθεί σύμφωνα με την έκθεση του πραγματογνώμονα.
57. Παράλειψη πληρωμής ή σε περίπτωση που οι επιταγές που δόθηκαν δεν μπορούν
για οποιοδήποτε λόγο να εξαργυρωθούν παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή για
επιβολή ποινής. Αν μετά την επιβολή της ποινής το πταίσμα εξακολουθεί να υφίσταται
θα παραπέμπεται εκ νέου στην ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής μέχρι την
συμμόρφωση.
58. Τα ίδια θα ισχύουν και στην περίπτωση υλικής ζημιάς που έχουν προκαλέσει οπαδοί
της γηπεδούχου ομάδας στις περιπτώσεις που αυτή δεν αγωνίζεται στην έδρα που
έχει δηλώσει.

Κριτήρια ορισμού ουδέτερης έδρας
59. Στην περίπτωση που αποφασιστεί από τα ∆ικαστικά Όργανα της ΣΤΟΚ όπως αριθμός
εις έδρα αγώνων μιας ομάδας διεξαχθεί σε ουδέτερο Στάδιο τότε το Στάδιο που θα
οριστεί θα πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια.
59.1. Να είναι στάδιο εγκεκριμένο από την ΚΟΠ για διεξαγωγή αγώνων της ίδιας
τουλάχιστον Κατηγορίας, με την κατηγορία που αγωνίζονται οι ομάδες που
τιμωρήθηκαν.
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59.2. Να μην ανήκει στην ίδια πόλη ή επαρχία όπου ευρίσκεται το στάδιο έδρα της
ομάδας που τιμωρείται, εκτός και αν η απόσταση (από άποψης χιλιομέτρων
ταξιδιού) είναι περίπου η ίδια ή πλησιέστερη προς την έδρα της φιλοξενούμενης
ομάδας.
59.3. Το ουδέτερο στάδιο να είναι σε επαρχία κατά το δυνατόν που να συνορεύει
με την επαρχία όπου βρίσκεται το στάδιο έδρα της φιλοξενούμενης ομάδας,
ούτως ώστε να μην τιμωρείται η φιλοξενούμενη ομάδα εκτός της περίπτωσης
που η απόσταση (από άποψης ταξιδιού) είναι πλησιέστερη προς το Στάδιο της
φιλοξενούμενης ομάδας.
59.4. Να μην ορίζεται το στάδιο στο οποίο έγιναν τα επεισόδια που προκάλεσαν την
τιμωρία της ομάδας.
59.5. Να αποφεύγεται κατά το δυνατόν να ορίζεται στάδιο στην ίδια πόλη όταν την
ίδια μέρα και ώρα υπάρχει προγραμματισμένος αγώνας της ίδιας κατηγορίας.
59.6. Να μπορεί η Εκτελεστική Επιτροπή με τουλάχιστον 24ωρη προειδοποίηση
να αλλάζει την ημέρα τέλεσης του αγώνα με τρόπο όμως ώστε ο αγώνας
αν είναι δυνατόν να προηγείται των αγώνων της επόμενης αγωνιστικής.
“Εικοσιτετράωρη προειδοποίηση” σημαίνει προειδοποίηση που θα γίνει από την
ώρα αποστολής της σχετικής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής μέχρι την
ώρα έναρξης του υπό κρίση αγώνα στη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του.
60. Τα παρόντα κριτήρια ισχύουν και εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση εκτός αν η
Εκτελεστική Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφαση της, αποφασίσει διαφορετικά.

Εκδηλώσεις πριν κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη αγώνα
61. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκδήλωση οποιασδήποτε μορφής πριν την έναρξη
αγώνα, κατά την διάρκεια των αγώνων ή του διαλείμματος ή μετά την λήξη αγώνα
χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
62. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να διοργανώνει την οποιαδήποτε εκδήλωση πριν την
έναρξη, κατά την διάρκεια αγώνα ή του διαλείμματος ή μετά την λήξη του αγώνα
κατά την κρίση της. Τα διαγωνιζόμενα σωματεία σε τέτοια περίπτωση οφείλουν να
συνεργάζονται πλήρως με την ΣΤΟΚ.
63. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος άρθρου το σωματείο που αγωνίζεται στην
έδρα του θα παραπέμπεται στην δικαστική επιτροπή για επιβολή προστίμου.
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VIII. Εισιτήρια Εισόδου
Έκδοση εισιτηρίων
1. Το γηπεδούχο Σωματείο θα είναι υπεύθυνο για την έκδοση και διανομή των
εισιτηρίων εισόδου.
2. Στους αγώνες του Πρωταθλήματος το γηπεδούχο Σωματείο θα πρέπει να φροντίζει
ώστε να μην εκδίδονται περισσότερα εισιτήρια από την επίσημη χωρητικότητα του
σταδίου και της κάθε κερκίδας ξεχωριστά, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και τον
αριθμό των τιμητικών εισιτηρίων, προσκλήσεων κλπ.
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή με απόφαση της μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των
εισιτηρίων που θα εκδίδονται για συγκεκριμένα στάδια ή συγκεκριμένους αγώνες του
Πρωταθλήματος ή συγκεκριμένες κερκίδες εντός του σταδίου.
4. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί με απόφαση της να καθορίσει ότι την έκδοση
εισιτηρίων θα την διενεργεί η ΣΤΟΚ ή άλλο τρίτο πρόσωπο που θα συμβληθεί με την
ΣΤΟΚ. Σε τέτοια περίπτωση τα μέλη της ΣΤΟΚ οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις
οδηγίες που θα εκδίδονται προς το σκοπό τούτο.

Τιμές εισόδου
5. Οι τιμές εισόδου εγκρίνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Συμβούλιο
του ΚΟΑ και θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Προκήρυξης.

∆ιαμοιρασμός εισιτηρίων
6. Σε σχέση με το θέμα του διαμοιρασμού των εισιτηρίων σε γηπεδούχο και
φιλοξενούμενη ομάδα θα ισχύουν τα πιο κάτω εκτός αν τα δύο Σωματεία
συμφωνήσουν διαφορετικά.
6.1. Στη φιλοξενούμενη ομάδα θα δίδεται ποσοστό 10% των εισιτηρίων σύμφωνα
με την χωρητικότητα του σταδίου εκτός εάν με το εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί
να διασφαλιστεί ο πλήρης και ασφαλής διαχωρισμός των φιλάθλων ή εκτός
εάν το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφασίσει διαφορετικά για
συγκεκριμένο στάδιο ή στάδια. Σε τέτοια περίπτωση το ποσοστό θα μειώνεται
ή αυξάνεται ανάλογα για να διασφαλίζεται ο πλήρης και ασφαλής διαχωρισμός
των φιλάθλων των δύο διαγωνιζομένων ομάδων.
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6.2. Για τον τρόπο πληρωμής των εισιτηρίων που θα λαμβάνει η φιλοξενούμενη
ομάδα θα αποφασίζουν μεταξύ τους τα δύο ενδιαφερόμενα σωματεία.

ΚΟΠ
6.3. Το γηπεδούχο σωματείο θα πρέπει να γνωρίζει εγγράφως τουλάχιστον 6 μέρες
πριν την ημερομηνία του αγώνα για τον αριθμό των εισιτηρίων που επιθυμεί να
πάρει η φιλοξενούμενη ομάδα.
6.4.	∆ύο μέρες πριν από τον αγώνα τα αδιάθετα εισιτήρια της φιλοξενούμενης
ομάδας θα επιστρέφονται στην γηπεδούχο.
6.5. Τα εισιτήρια που έχουν πωληθεί θα πληρώνονται στην γηπεδούχο ομάδα μαζί
με την επιστροφή των αδιάθετων εισιτηρίων εκτός και αν υπάρχει άλλη μεταξύ
τους συμφωνία.
7. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας μεταξύ δύο σωματείων αναφορικά με τα πιο
πάνω, την διαφωνία θα την επιλύει τελεσίδικα η Εκτελεστική Επιτροπή.
8. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί με απόφαση της να διαφοροποιήσει όλα τα πιο πάνω
για λόγους ασφάλειας και/ ή ανώτερης βίας.
9. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη του απόφαση μπορεί να απαγορεύσει
την διάθεση εισιτηρίων στην φιλοξενούμενη ομάδα σε περίπτωση που υπάρχει
ιστορικό επεισοδίων μεταξύ των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων είτε εντός είτε εκτός
του αγωνιστικού χώρου ή σε περίπτωση που γεγονότα ή φήμες πριν από τον αγώνα
συνηγορούν ότι στον αγώνα θα υπάρξουν σοβαρά επεισόδια και συμπλοκή φιλάθλων.

Χρώματα εισιτηρίων
10. Στους αγώνες του Πρωταθλήματος τα γηπεδούχα Σωματεία θα πρέπει να φροντίζουν
ώστε τα εισιτήρια των αγώνων να τυπώνονται σε διαφορετικά χρώματα ούτως
ώστε, να είναι εμφανής η διαφορά τιμής και για να διευκολύνεται ο διαχωρισμός
των φιλάθλων. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
αποφυγή της πλαστογραφίας εισιτηρίων.

∆ωρεάν εισιτήρια
11. Έκαστο σωματείο που επιθυμεί την έκδοση δωρεάν ή τιμητικών εισιτηρίων θα
το πράττει μόνο κατόπιν έγκρισης της Εκτελεστικής Επιτροπής και δεδομένου
ότι ο αριθμός των δωρεάν ή τιμητικών εισιτηρίων δεν θα υπερβαίνει το 5% της
εγκεκριμένης χωρητικότητας του σταδίου ή το 5% των εισιτηρίων που έχουν εκδοθεί
όποιο από τα δύο είναι το μικρότερο.
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IX. Κανονισμοί Παιγνιδιού
Κανονισμοί Παιγνιδιού
1. Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται και θα διέπονται σύμφωνα με
τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού παιγνιδιού της ΦΙΦΑ και της IFAB.

Αντικατάσταση Ποδοσφαιριστών
2. Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέχρι και τριών ποδοσφαιριστών από την κάθε ομάδα
κατά την διάρκεια αγώνα.
3. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον ίδιο αγώνα οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή που έχει
αντικατασταθεί.
4. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή που έχει αποβληθεί από τον διαιτητή.
5. Ποδοσφαιριστής που δεν έχει περιληφθεί πριν την έναρξη του αγώνα στο Φύλλο
Αγώνα δεν μπορεί να συμμετάσχει στον αγώνα.

Προθέρμανση
6. Κατά την διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα οι αναπληρωματικοί ποδοσφαιριστές
δικαιούνται να φεύγουν από την τεχνική περιοχή μόνο για ζέσταμα. Πριν από την
έναρξη του αγώνα ο διαιτητής θα καθορίζει ακριβώς την περιοχή που επιτρέπεται
να χρησιμοποιούν οι ποδοσφαιριστές της κάθε ομάδας για προθέρμανση καθώς και
πόσοι ποδοσφαιριστές θα δικαιούνται να ζεσταίνονται ταυτόχρονα. ∆εν επιτρέπεται
να προθερμαίνονται περισσότεροι από 3 ποδοσφαιριστές ταυτόχρονα, όμως αν
το στάδιο το επιτρέπει (διαθέτει στίβο), τότε ο διαιτητής θα δικαιούται να επιτρέψει
σε περισσότερους αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές της κάθε ομάδας να
προθερμαίνονται ταυτόχρονα. Τους ποδοσφαιριστές κατά την προθέρμανση μπορεί
να τους συνοδεύει ο Γυμναστής της ομάδας.

Φύλλο Αγώνα
7. Πριν από την έναρξη του κάθε αγώνα, εκάστη ομάδα θα λαμβάνει Φύλλο Αγώνα από
τον διαιτητή επί του οποίου θα πρέπει να συμπληρώσει με ευκρίνεια και με μεγάλα
γράμματα τα ακόλουθα στοιχεία,
7.1. Το ονοματεπώνυμο, τυχόν υποκοριστικό, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ΚΟΠ
(ΣΤΟΚ) και τον σταθερό αριθμό της φανέλας μέχρι και 20 ποδοσφαιριστών.
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7.2. Οι αριθμοί στις φανέλες των ποδοσφαιριστών θα πρέπει να αντιστοιχούν με
τους αριθμούς που έχουν καταγραφεί στο Φύλλο Αγώνα.
7.3. Στο Φύλλο Αγώνα θα πρέπει να σημειώνεται υποχρεωτικά ποιος
ποδοσφαιριστής είναι ο αρχηγός της ομάδας και ποιοι οι τερματοφύλακες.
7.4. Οι πρώτοι στη σειρά 11 ποδοσφαιριστές που καταγράφονται στο Φύλλο Αγώνα
θα πρέπει υποχρεωτικά να ξεκινήσουν τον αγώνα και θα θεωρούνται ως οι
βασικοί ποδοσφαιριστές. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές (μέχρι 9) θα θεωρούνται
ως αναπληρωματικοί.
7.5. Τα ονόματα και την ιδιότητα, μέχρι και 8 ατόμων οι οποίοι και θα δικαιούνται να
κάθονται στον πάγκο της κάθε ομάδας υποδεικνύοντας ξεχωριστά τον ιατρό
της ομάδας, τον προπονητή και τον βοηθό προπονητή.
7.6. Η ομάδα που αγωνίζεται στην έδρα της οφείλει περαιτέρω να καταγράψει
επί του Φύλλου Αγώνα το όνομα, τον αριθμό πολιτικής ταυτότητας και την
διεύθυνση του γυμνασιάρχου, του ιατρού του αγώνα και των τραυματιοφορέων.
8. Οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες θα πρέπει να παραδώσουν τα Φύλλα Αγώνα
στον διαιτητή ταυτόχρονα, τουλάχιστο 60 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα,
υπογεγραμμένα από τον αρχηγό και ένα υπεύθυνο εξουσιοδοτημένο άτομο εκάστης
ομάδας.
9. Αν το Φύλλο Αγώνα δεν συμπληρωθεί και παραδοθεί στον ∆ιαιτητή μέσα στα χρονικά
πλαίσια που καθορίζονται πιο πάνω το θέμα θα παραπέμπεται στην ∆ικαστική
Επιτροπή για επιβολή ποινής. Προς τούτο ο ∆ιαιτητής οφείλει να καταγράφει την
ακριβή ώρα που εκάστη ομάδα του έχει παραδώσει το Φύλλο Αγώνα.
10. Το Φύλλο Αγώνα θα πρέπει να συντάσσεται πλήρως και σύμφωνα με τις εκάστοτε
υποδείξεις της ΚΟΠ και /ή της ΣΤΟΚ και /ή της Επιτροπής ∆ιαιτησίας.
11. Οι ομάδες οφείλουν να υπακούσουν σε όλες τις υποδείξεις του ∆ιαιτητή αναφορικά
με την συμπλήρωση του Φύλλου Αγώνα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς
ή αμφιβολίας αναφορικά με την συμπλήρωση του Φύλλου Αγώνα, ο ∆ιαιτητής θα
επιλύει την διαφορά ή την διαφωνία τελεσίδικα.
12. Πριν από την έναρξη του αγώνα ο ∆ιαιτητής οφείλει να συμπληρώνει στο Φύλλο
Αγώνα τα ακόλουθα στοιχεία,
12.1. Την ημερομηνία της διεξαγωγής του αγώνα, την προγραμματισμένη ώρα
έναρξης και το στάδιο του αγώνα.
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12.2. Το Πρωτάθλημα για το οποίο διεξάγεται ο αγώνας και την διάρκεια αυτού
εφόσον αυτή έχει καθοριστεί μικρότερη των 90 λεπτών ή πρόκειται για αγώνα
με παράταση
12.3. Τις διαγωνιζόμενες ομάδες αναφέροντας πρώτη, την γηπεδούχο ομάδα ή την
θεωρούμενη ως γηπεδούχο ομάδα και δεύτερη την φιλοξενούμενη.
12.4. Το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση του διαιτητή, 4ου διαιτητή και των
βοηθών διαιτητών ή των τυχόν αναπληρωματικών τους που ορίστηκαν και /ή
κληρώθηκαν να διαιτητεύσουν τον αγώνα,
13. Μετά την λήξη του αγώνα ο ∆ιαιτητής οφείλει να συμπληρώνει στο Φύλλο Αγώνα τα
ακόλουθα στοιχεία,
13.1. Την ακριβή ώρα έναρξης και λήξης του αγώνα.
13.2. Τον αριθμό τερμάτων που πέτυχε η κάθε ομάδα εναντίον της αντιπάλου της. Το
αποτέλεσμα του αγώνα επιβεβαιώνεται μέσω της υπογραφής στο Φύλλο Αγώνα
του ∆ιαιτητή, των Βοηθών ∆ιαιτητών και των Αρχηγών των διαγωνιζόμενων
ομάδων.
13.3. Τις τυχόν παρατηρήσεις του ∆ιαιτητή, το ονοματεπώνυμο και τον αύξοντα
αριθμό δελτίου ταυτότητας ΚΟΠ (ΣΤΟΚ) και φανέλας των ποδοσφαιριστών που
έχουν παρατηρηθεί ή αποβληθεί από τον αγώνα, το παράπτωμα για το οποίο
παρατηρήθηκαν ή αποβλήθηκαν και /ή την αιτιολογία της παρατήρησης ή της
αποβολής τους.
13.4. Τις τυχόν καταγγελίες του ∆ιαιτητή, Βοηθού ∆ιαιτητή εναντίον μέλους
διοίκησης Σωματείου, μέλους σώματος της ΣΤΟΚ, Ποδοσφαιριστή ή
Προπονητή ή οποιουδήποτε άλλου ή άλλων για παραπτώματα ή αντιαθλητική
συμπεριφορά που έγιναν πριν την έναρξη και /ή κατά την διάρκεια και /ή μετά
το τέλος του αγώνα.
14. Το Φύλλο Αγώνα πρέπει να συντάσσεται και στις περιπτώσεις που ο αγώνας δεν
διεξάγεται για οποιοδήποτε λόγο πέραν της αναβολής αγώνα μετά από απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής.
15. Την υποχρέωση και ευθύνη αποστολής του Φύλλου Αγώνα στην ΚΟΠ θα την έχει ο
∆ιαιτητής του αγώνα εκτός εάν αυτός δεν είναι επίσημος ∆ιαιτητής της ΚΟΠ, οπότε
την υποχρέωση και ευθύνη αποστολής του Φύλλου Αγώνα θα την έχει η νικήτρια
ομάδα.
16. Ο Διαιτητής και /ή όποιος έχει την σχετική ευθύνη, οφείλει να καταχωρήσει τα
δεδομένα του αγώνα (Φύλλο Αγώνα) στο σύστημα COMET μετά το τέλος του αγώνα
και ακολούθως, εντός 24 ωρών να αποστείλει το πρωτότυπο Φύλλο Αγώνα στην ΚΟΠ
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17. Σε περίπτωση καταγγελιών ομάδων ή ατόμων, επιτρέπεται στην Εκτελεστική
Επιτροπή ή να ζητήσει διευκρινίσεις και ή πρόσθετη έκθεση από τον ∆ιαιτητή και ο
∆ιαιτητής οφείλει να ανταποκριθεί μέσα στα χρονικά πλαίσια που θα του καθορίσει η
Εκτελεστική Επιτροπή.
18. Παράλειψη αποστολής του Φύλλου Αγώνα ή της έκθεσης επεισοδίων στην ΚΟΠ
έγκαιρα δεν επηρεάζει ούτε την εγκυρότητα τους ούτε το κύρος οποιασδήποτε
καταγγελίας του ∆ιαιτητή είτε εναντίον ποδοσφαιριστή είτε εναντίον οποιουδήποτε
άλλου ή άλλων.
19. Σε περίπτωση που ο ∆ιαιτητής δεν αποστείλει έγκαιρα το Φύλλο Αγώνα στην ΚΟΠ και
όπως προβλέπεται πιο πάνω θα παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ για
κυρώσεις αποκλεισμού από αγώνες.
20. Απαγορεύεται αυστηρά η αλλοίωση του Φύλλου Αγώνα οποτεδήποτε, με οποιοδήποτε
τρόπο και από οποιονδήποτε ιδιαίτερα μετά την παράδοση του στον διαιτητή από τις
δύο διαγωνιζόμενες ομάδες.
21. Η ΚΟΠ με εγκύκλιο μπορεί να καθορίσει και άλλους τρόπους αποστολής του Φύλλου
Αγώνα ή των λεπτομερειών που αναγράφονται σ’ αυτό.
22. Απαγορεύεται η είσοδος στους παράγοντες στα αποδυτήρια των διαιτητών.
Το γηπεδούχο σωματείο θα είναι υπεύθυνο για εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Οι διαιτητές είναι υπόχρεοι να αναφέρουν στο Φύλλο Αγώνα ποίοι εισήλθαν εντός
των αποδυτηρίων.
Παράβαση του άρθρου αυτού συνεπάγεται την παραπομπή του γηπεδούχου
σωματείου αλλά και του παραβάτη στην ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής.

Αντικατάσταση Ποδοσφαιριστή στο Φύλλο Αγώνα
23. Μετά την συμπλήρωση, υπογραφή και παράδοση στον ∆ιαιτητή του Φύλλου Αγώνα
από εκάστη ομάδα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πιο πάνω και εφόσον ο διαιτητής
δεν έχει εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει τον αγώνα, θα ισχύουν οι πιο
κάτω οδηγίες,
23.1. Αν οποιοσδήποτε από τους βασικούς ποδοσφαιριστές που καταγράφονται στο
Φύλλο Αγώνα δεν μπορεί να ξεκινήσει τον αγώνα για οποιοδήποτε λόγο, θα
μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε αναπληρωματικό ποδοσφαιριστή
μόνο. Τέτοια αντικατάσταση θα μειώνει τον αριθμό των αναπληρωματικών
ποδοσφαιριστών ανάλογα και δεν θα παρέχεται η ευχέρεια συμπλήρωσης του
καταλόγου των αναπληρωματικών. Η εν λόγω αντικατάσταση δεν θα θεωρείται
ως αντικατάσταση ποδοσφαιριστή σε αγώνα.
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23.2. Αν οποιοσδήποτε αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να λάβει
μέρος στον αγώνα για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί στο
Φύλλο Αγώνα με άλλο ποδοσφαιριστή και ο αριθμός των αναπληρωματικών
ποδοσφαιριστών θα μειώνεται αντίστοιχα.
23.3. Αν ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα, μπορεί να
αντικατασταθεί από οποιοδήποτε τερματοφύλακα, έστω και αν το όνομα του
αντικαταστάτη δεν αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνα. Αν ο τερματοφύλακας
αντικατασταθεί από τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα, η ομάδα θα
δικαιούται να δηλώσει νέο αναπληρωματικό τερματοφύλακα.

∆ιάρκεια Αγώνων
24. Η διάρκεια των αγώνων του Πρωταθλήματος θα είναι 90 λεπτά τα οποία θα
κατανέμονται σε δύο ημίχρονα των 45 λεπτών το κάθε ένα εξαιρουμένης της
οποιασδήποτε καθυστέρησης ήθελε κρατήσει ο διαιτητής κατά την απόλυτη αυτού
κρίση. Μεταξύ των δύο ημιχρόνων θα υπάρχει διάλειμμα 15 λεπτών.
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X. Ποδοσφαιριστές
Κανονισμός Εγγραφών και Μεταγραφών ΚΟΠ
1. Ο Κανονισμός Εγγραφών και Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης και θα εφαρμόζεται.
2. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άρθρο της παρούσας προκήρυξης συγκρούεται με
άρθρο ή διάταξη του Κανονισμού Εγγραφών και Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών της
ΚΟΠ θα υπερισχύει το κείμενο στην παρούσα προκήρυξη.

Ποιοι Ποδοσφαιριστές δικαιούνται να αγωνίζονται
3. Μόνο ποδοσφαιριστές που πληρούν όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις δικαιούνται να
αγωνίζονται σε αγώνες του Πρωταθλήματος.
3.1. Ο ποδοσφαιριστής να έχει δελτίο ταυτότητας ΚΟΠ (ΣΤΟΚ) στην δύναμη του
Σωματείου και να μην μεταγράφηκε σ’ άλλη ομάδα.
3.2. Ο ποδοσφαιριστής να μην είναι τιμωρημένος με αποκλεισμό.
3.3. Ο ποδοσφαιριστής να είναι εγγεγραμμένος στο Σωματείο σύμφωνα με τους
κανονισμούς εγγραφών και μεταγραφών ποδοσφαιριστών.
3.4. Ο ποδοσφαιριστής να κατέχει έγκυρο δελτίο υγείας.
3.5.	∆εν δικαιούνται να αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας
ΣΤΟΚ ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές άνω των 22 ετών κατά την 01/01/2018
που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο
ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ και/ή της ΣΤΟΚ.
3.6.	∆εν δικαιούνται επίσης να αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας
ΣΤΟΚ πέραν των 3 ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών άνω των 27 ετών κατά την 1η
Ιανουαρίου 2018, εκτός αν
πριν το 18ο έτος της ηλικίας τους ήταν αποδεδειγμένα γραμμένοι στο Μητρώο
ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ ή της ΣΤΟΚ στην ομάδα που θα αγωνιστούν,
ή αν ήταν γραμμένοι πριν το 18ο έτος της ηλικίας τους σε ομάδες που
διαλύθηκαν και από την διάλυση τους προήλθε ενοποιημένη ομάδα, ή άλλη
ομάδα στην ίδια κοινότητα τότε θα δικαιούνται να αγωνιστούν στην ενοποιημένη
ομάδα ή τη νέα ομάδα της ίδιας κοινότητας,
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ή αν πριν το 18ο έτος της ηλικίας τους ήταν αποδεδειγμένα γραμμένοι στο
Μητρώο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ ή της ΣΤΟΚ, και μεταξύ 24 και 27 ετών
αγωνίζονταν τρία (3) συνεχόμενα χρόνια (ημερολογιακά) σε συγκεκριμένο
σωματείο, μπορούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται στο συγκεκριμένο σωματείο.
3.7. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ομάδα χρησιμοποιεί ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές τους οποίους αμείβει σαν επαγγελματίες, τότε θα θεωρείται
αντικανονική συμμετοχή, είτε υποβληθεί ένσταση, είτε όχι και η ομάδα θα
μηδενίζεται σ’ όλους τους αγώνες που έλαβαν μέρος τέτοιοι ποδοσφαιριστές.
		
3.8. Σωματείο που έχει αμφιβολία ως προς το δικαίωμα συμμετοχής ποδοσφαιριστή
σε αγώνα ή αγώνες, μπορεί να υποβάλει σχετικό ερώτημα (το αργότερο δύο
εργάσιμες μέρες πριν την ημέρα που είναι ο αγώνας ορισμένος για διεξαγωγή)
προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπόχρεα να απαντήσει και η απάντηση της
είναι δεσμευτική και τελεσίδικη και δεν επιδέχεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση
οπουδήποτε (∆ικαστική Επιτροπή, Εφετείο, κτλ).
Ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε μετά από την θετική απάντηση της
Εκτελεστικής Επιτροπής δεν θεωρείται ότι αγωνίστηκε αντικανονικά για
οποιοδήποτε λόγο.
3.9 Κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου Ιανουαρίου, από την 1η
Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Ιανουαρίου και των δύο ημερομηνιών
συμπεριλαμβανομένων, τα σωματεία δικαιούνται δύο μεταγραφές, ερασιτεχνών
ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στα Πρωταθλήματα που διοργανώνονται από
την ΣΤΟΚ και/ή την ΚΟΠ και/ή τις Ομοσπονδίες μέλη της ΣΤΟΚ, νοουμένου
ότι υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του σωματείου που αγωνίστηκαν, και
απεριόριστο αριθμό ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που δεν αγωνίστηκαν.
4. Ποδοσφαιριστής που λαμβάνει μέρος σε αγώνα του Πρωταθλήματος ενώ δεν
πληροί όλες τις πιο πάνω προϋποθέσεις θα θεωρείται ότι το πράττει αντικανονικά
και το μέλος θα αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για αντικανονική συμμετοχή
ποδοσφαιριστή σε αγώνα.

Κατάλογος Ποδοσφαιριστών
5. Κάθε σωματείο θα είναι υπεύθυνο να υποβάλλει στην ΣΤΟΚ γενικό κατάλογο
ποδοσφαιριστών. Στον κατάλογο θα πρέπει να καταγράφονται για κάθε
ποδοσφαιριστή, το όνομα του, ο σταθερός αριθμός της φανέλας του, ο αριθμός
δελτίου ταυτότητας ΚΟΠ (ΣΤΟΚ), η ημερομηνία γέννησης του και η εθνικότητα του.
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6. Απαγορεύεται αυστηρά αλλαγή του σταθερού αριθμού ποδοσφαιριστή κατά
την διάρκεια της περιόδου του πρωταθλήματος. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις
ποδοσφαιριστών που έτυχαν μεταγραφής και για τους οποίους μπορεί να καθοριστεί
νέος αριθμός με τη νέα τους ομάδα. Απαγορεύεται αυστηρά επίσης η χρήση ίδιου
σταθερού αριθμού ο οποίος έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από άλλον ποδοσφαιριστή
έστω και αν αυτός δεν ευρίσκεται πλέον στην δύναμη της ομάδας. Σε περίπτωση
παράβασης του παρόντος άρθρου το μέλος της ΣΤΟΚ, παραπέμπεται στην ∆ικαστική
Επιτροπή για επιβολή ποινής προστίμου.
7. Ο κάθε κατάλογος όταν υποβάλλεται θα πρέπει να φέρει την σφραγίδα και υπογραφή
των εξουσιοδοτημένων ατόμων του Σωματείου.

Κατάλογος
8. Τα Σωματεία Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ δικαιούνται να εγγράψουν στο μητρώο
τους απεριόριστο αριθμό ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών δεδομένου ότι οι
ποδοσφαιριστές αυτοί δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά την
1η Ιανουαρίου 2018, απεριόριστο αριθμό ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών άνω των 22
ετών και κάτω των 27 ετών κατά την 1η Ιανουαρίου 2018, που κατά το 18ο έτος της
ηλικίας τους ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της
ΚΟΠ ή της ΣΤΟΚ.
∆εν δικαιούνται επίσης να αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ
πέραν των 3 ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών άνω των 27 ετών κατά την 1η Ιανουαρίου
2018, εκτός αν πριν το 18ο έτος της ηλικίας τους ήταν αποδεδειγμένα γραμμένοι
στο Μητρώο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ ή της ΣΤΟΚ στην ομάδα που θα αγωνιστούν,
ή αν ήταν γραμμένοι πριν το 18ο έτος της ηλικίας τους σε ομάδες που διαλύθηκαν
και από την διάλυση τους προήλθε ενοποιημένη ομάδα, ή άλλη ομάδα στην ίδια
κοινότητα τότε θα δικαιούνται να αγωνιστούν στην ενοποιημένη ομάδα ή τη νέα ομάδα
της ίδιας κοινότητας,
ή αν πριν το 18ο έτος της ηλικίας τους ήταν αποδεδειγμένα γραμμένοι στο Μητρώο
Ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ ή της ΣΤΟΚ και μεταξύ 24 και 27 ετών αγωνίζονταν τρία
(3) συνεχόμενα χρόνια (ημερολογιακά) σε συγκεκριμένο σωματείο, μπορούν να
συνεχίσουν να αγωνίζονται στο συγκεκριμένο σωματείο.

Έλεγχος δελτίων ταυτότητας
9. Πριν την έναρξη κάθε αγώνα οι ποδοσφαιριστές κάθε ομάδας οφείλουν να
παρουσιάσουν τα εκδοθέντα από την ΣΤΟΚ δελτία ταυτότητας τους, τα οποία θα
ελέγχονται από τον ∆ιαιτητή και τον αρχηγό της αντίπαλης ομάδας.
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10. Ποδοσφαιριστής που δεν κατέχει και παρουσιάζει στον ∆ιαιτητή έγκυρο δελτίο
ταυτότητας ΚΟΠ (ΣΤΟΚ) δεν μπορεί να λάβει μέρος σε αγώνα. Εξαιρείται η
περίπτωση που το δελτίο ταυτότητας ΚΟΠ (ΣΤΟΚ) έχει ήδη εκδοθεί και δεν έχει
παραληφθεί ακόμα από το σωματείο. Σε τέτοια περίπτωση ο ποδοσφαιριστής
μπορεί να λάβει μέρος σε αγώνα δεδομένου ότι παρουσιάζει την βεβαίωση που θα
τυπώσει από το σύστημα Comet και να αναφέρει ότι η εγγραφή ή μεταγραφή έχει
επιβεβαιωθεί ότι το δελτίο ταυτότητας έχει εκδοθεί (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στους κανονισμούς Εγγραφών και Μεταγραφών της ΚΟΠ) και στο οποίο
καταγράφεται το ονοματεπώνυμο του ποδοσφαιριστή, ο αριθμός της πολιτικής του
ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας ΚΟΠ (ΣΤΟΚ)
του ποδοσφαιριστή. Σε τέτοια περίπτωση ο ποδοσφαιριστής οφείλει να παρουσιάζει
στον ∆ιαιτητή και την πολιτική του ταυτότητα ή το διαβατήριο του για εξακρίβωση της
ταυτότητας του.
11. Ο ∆ιαιτητής θα αποδέχεται δελτίο ταυτότητας ΚΟΠ (ΣΤΟΚ) ή δελτίο πολιτικής
ταυτότητας ή διαβατήριο μόνο στα πρωτότυπα τους. Σε αντίθετη περίπτωση δεν
θα επιτρέπει την συμμετοχή ποδοσφαιριστή στον αγώνα και αν ο ποδοσφαιριστής
συμμετάσχει θα θεωρείται ότι το έπραξε αντικανονικά.

Ιατρική βεβαίωση υγείας
12. Οι ποδοσφαιριστές που λαμβάνουν μέρος στους αγώνες των Πρωταθλημάτων της
ΣΤΟΚ έχουν υποχρέωση να έχουν μαζί τους ισχύουσα έγγραφη Ιατρική Βεβαίωση για
την υγεία τους. Κάθε ποδοσφαιριστής οφείλει να παρουσιάζει την εν λόγω βεβαίωση
στο πρωτότυπο της στο διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα, διαφορετικά θα του
απαγορεύεται υποχρεωτικά η συμμετοχή στον αγώνα.
13. Τυχόν συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε αγώνα, χωρίς την παρουσίαση ισχύουσας
Ιατρικής Βεβαίωσης, είτε με την άδεια του ∆ιαιτητή ή άλλως πως, είναι αντικανονική.
Αντικανονική είναι επίσης η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε περίπτωση που η Ιατρική
Βεβαίωση έπαυσε να ισχύει, έχει λήξει ή δεν έχει εκδοθεί.
14. Ο ∆ιαιτητής θα αποδέχεται την ισχύουσα ιατρική βεβαίωση μόνο στο πρωτότυπο της.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπει την συμμετοχή ποδοσφαιριστή στον αγώνα.
Αν ο ποδοσφαιριστής συμμετάσχει θα θεωρείται ότι το έπραξε αντικανονικά.
15. Για τους πιο πάνω σκοπούς «Ιατρική Βεβαίωση» είναι η βεβαίωση που εκδίδεται
από το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών (ΑΣΥΑ) του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού.
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XI. Στολή Οµάδας
1. Οι στολές των ποδοσφαιριστών που θα χρησιμοποιηθούν από τις ομάδες στο
Πρωτάθλημα θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της ΣΤΟΚ πριν από την έναρξη του
Πρωταθλήματος. Προς τούτο, τα μέλη της ΣΤΟΚ θα πρέπει έγκαιρα να υποβάλουν
δείγματα των στολών που θα χρησιμοποιούν στους αγώνες για έγκριση ή όχι. Κάθε
ομάδα υποχρεούται να υποβάλει για έγκριση δυο στολές καθορίζοντας ποια από τις
στολές είναι η πρώτη επιλογή.
Η δεύτερη στολή δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε ομοιότητα στα χρώματα με την
πρώτη.
2. Η ΣΤΟΚ δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του Μέλους
της και οποιουδήποτε χορηγού του Μέλους, ούτε και για οποιαδήποτε διαφορά που
προκύπτει μεταξύ του Μέλους και του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα της στολής των
ποδοσφαιριστών ή άλλου ρουχισμού σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής των παρόντων
κανονισμών.

Χρώματα Ομάδων
3. Κάθε ομάδα που θα λάβει μέρος οφείλει να προσκομίσει στην ΣΤΟΚ δείγματα των
στολών των ποδοσφαιριστών της ήτοι, φανέλα, παντελονάκι και κάλτσες για έγκριση
από την ΣΤΟΚ απαραίτητα πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος και οποτεδήποτε
ακολούθως. Η κάθε ομάδα οφείλει να υποδεικνύει στην ΣΤΟΚ την πρώτη επιλογή
στολής και την δεύτερη.
Η δεύτερη στολή δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε ομοιότητα στα χρώματα με την
πρώτη.
4. Οι ομάδες που θα διαγωνισθούν υποχρεούνται να κατέρχονται στους αγώνες τους
μόνο με την πρώτη επιλογή στολής που εγκρίθηκε από την ΣΤΟΚ.
5. Στην περίπτωση που η στολή των διαγωνιζόμενων ομάδων είναι η ίδια, ή παρόμοια
(σύμφωνα με την κρίση του διαιτητή του αγώνα), η φιλοξενούμενη ομάδα
υποχρεούται να χρησιμοποιήσει την δεύτερη επιλογή στολής εκτός αν τα δύο
Σωματεία συμφωνήσουν διαφορετικά.
6. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την κρίση του διαιτητή οι δύο στολές εξακολουθούν
να είναι ίδιες ή παρόμοιες η φιλοξενούμενη ομάδα οφείλει να χρησιμοποιήσει μείγμα
των δύο στολών που εγκρίθηκαν προς ικανοποίηση του διαιτητή.
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7. Απαγορεύεται ρητά σε αγώνες του Πρωταθλήματος η χρήση στολής που δεν έχει
εγκριθεί από την ΣΤΟΚ. Κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος τα Σωματεία θα
έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν στην ΣΤΟΚ νέα στολή για έγκριση δεδομένου
ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να υποδεικνύουν στην ΣΤΟΚ ποια στολή από τις δύο που
έχουν εγκριθεί θα αποσυρθεί.
8. Η στολή του τερματοφύλακα θα πρέπει απαραίτητα να είναι διαφορετικού χρώματος
από τα χρώματα των υπολοίπων ποδοσφαιριστών της ομάδας του.
9. Σε περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής φέρει στολή διαφορετικού χρώματος από
τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ομάδας του ή η φανέλα του δεν φέρει αριθμό
θα απαγορεύεται η συμμετοχή του στον αγώνα μέχρις ότου συμμορφωθεί με τις
πρόνοιες του παρόντος άρθρου.
10. Οι αρχηγοί των ομάδων υποχρεούνται να φέρουν ειδικό διακριτικό σήμα της
ιδιότητας τους (περιβραχιόνιο).
11. Σε περίπτωση που κατά την κρίση του διαιτητή ο αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί
(μέχρι και 20 λεπτά μετά την καθορισμένη ώρα έναρξης του) για τους λόγους που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η ομάδα που ευθύνεται θα τιμωρείται με απώλεια
του αγώνα με τέρματα 3–0 εναντίον της και πρόστιμο.
12. Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή των χρωμάτων της στολής των ποδοσφαιριστών κατά
την διάρκεια του ημιχρόνου.
13. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος χρησιμοποιηθεί στολή που
δεν έχει εγκριθεί γραπτώς από τη ΣΤΟΚ, η ομάδα που έχει χρησιμοποιήσει την στολή
θα παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής προστίμου.

Αρίθμηση Φανέλας
14. Στην φανέλα του ποδοσφαιριστή το κάθε Σωματείο θα είναι υπεύθυνο να αναγράφει
τον σταθερό αριθμό σύμφωνα με τον κατάλογο ποδοσφαιριστών που έχει υποβληθεί
στην ΣΤΟΚ.
15. Οι ομάδες δεν υποχρεούνται να αναγράφουν το επίθετο ή το υποκοριστικό του
ποδοσφαιριστή στο πίσω μέρος της φανέλας. Αν όμως αποφασίσουν να το γράφουν
αυτό θα γράφεται ακριβώς πάνω από τον αριθμό. Το ύψος των γραμμάτων δεν θα
υπερβαίνει τα οκτώ (8) εκατοστά.
16. Ο αριθμός πρέπει να αναγράφεται και στο παντελονάκι του ποδοσφαιριστή στο
δεξιό μπροστινό μέρος του και το ύψος του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10)
εκατοστά.
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17. Το ύψος των αριθμών στις φανέλες δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 25 εκατοστών,
οι δε φανέλες θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μανίκια.

Έμβλημα ή λογότυπο στο μανίκι των ποδοσφαιριστών
18. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ θα έχει το δικαίωμα να υποδείξει έμβλημα ή/
και λογότυπο το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετείται στο αριστερό μανίκι
της φανέλας εκάστου ποδοσφαιριστή. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση άλλου
εμβλήματος και/ ή λογοτύπου συμπεριλαμβανομένου του εμβλήματος ή λογοτύπου
του κατασκευαστή στο αριστερό μανίκι της φανέλας ποδοσφαιριστή.
19. Σε περίπτωση που η Εκτελεστική Επιτροπή δεν εξασκήσει το πιο πάνω δικαίωμα το
αριστερό μανίκι της φανέλας θα πρέπει να μένει εντελώς κενό απαλλαγμένο από
οποιοδήποτε έμβλημα ή/ και λογότυπο ή/ και το λογότυπο του κατασκευαστή της
φανέλας.
20. Σε περίπτωση που η Εκτελεστική Επιτροπή εξασκήσει το πιο πάνω δικαίωμα και το
μέλος της ΣΤΟΚ δεν τοποθετήσει το έμβλημα ή το λογότυπο όπως καθορίζεται, το
μέλος της ΣΤΟΚ θα παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή για σοβαρή παράβαση
της παρούσας προκήρυξης για κάθε αγώνα που η ομάδα του μέλους αγωνίζεται (είτε
φιλικό, είτε επίσημο) χωρίς το εν λόγω έμβλημα ή λογότυπο.
21. Το μέλος θα παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή και σε περίπτωση που η
Εκτελεστική Επιτροπή δεν εξασκήσει το εν λόγω δικαίωμα και η ομάδα δεν αφήσει
κενό το αριστερό μανίκι της φανέλας.
22. Η ∆ικαστική Επιτροπή σε περίπτωση παραπομπής μέλους της ΣΤΟΚ για παράβαση
του παρόντος άρθρου θα επιβάλλει ποινή προστίμου.
23. Η ∆ικαστική Επιτροπή θα επιβάλλει ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών σε περίπτωση που
το μέλος παραπεμφθεί για παράβαση του παρόντος άρθρου για πέραν των τριών
περιπτώσεων.

∆ιαφημίσεις
24. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφήμισης στις φανέλες και τα παντελονάκια των
ποδοσφαιριστών ύστερα από έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η έγκριση
δίδεται δεδομένου ότι το ενδιαφερόμενο Σωματείο θα υποβάλλει σχετική έγγραφη
αίτηση στην οποία θα αναφέρεται το είδος της διαφήμισης, το όνομα της Εταιρείας,
η χρονική διάρκεια του μεταξύ του Σωματείου και της Εταιρείας συμβολαίου, οι
διαστάσεις της διαφήμισης και οι χρωματισμοί της καθώς και δείγμα της στολής του
ποδοσφαιριστή.
25. Η διαφήμιση στη φανέλα μπορεί να τοποθετείται τόσο στο μπροστινό μέρος όσο και
στο πίσω μέρος της.
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26. Στην περίπτωση τοποθέτησης στη φανέλα μιας μόνο διαφήμισης αυτή θα τοποθετείται
μόνο στο μπροστινό της μέρος. Εκτός αν υπάρχει η εκ των προτέρων έγκριση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΤΟΚ, οπότε μπορεί να τοποθετηθεί και αλλού.
27. Η διαφήμιση στο μπροστινό μέρος της φανέλας θα καταλαμβάνει χώρο από 200
μέχρι 350 τετραγωνικά εκατοστά κατ’ ανώτατο όριο. Το ύψος των γραμμάτων δεν θα
υπερβαίνει τα 10 εκατοστά.
28. Η διαφήμιση στο πίσω μέρος της φανέλας θα τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον
αριθμό και σε καμία περίπτωση θα υπερβαίνει τα 200 τετραγωνικά εκατοστά, το δε
ύψος των γραμμάτων δεν θα υπερβαίνει τα 10 εκατοστά.
29. Επιτρέπεται η διαφήμιση στο δεξί μανίκι της φανέλας, οι διαστάσεις της οποίας δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τα 200 τετραγωνικά εκατοστά.
30. Επιτρέπεται επίσης διαφήμιση στο παντελονάκι, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει
να υπερβαίνουν τα 200 τετραγωνικά εκατοστά.
31. Επιτρέπεται διαφήμιση και δεύτερου χορηγού ή δεύτερου προϊόντος του ιδίου
χορηγού.
32. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφήμισης,
32.1. στο πίσω μέρος της φανέλας αν δεν υπάρχει διαφήμιση στο μπροστινό της
μέρος. Εκτός αν υπάρχει έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ.
32.2. με τρόπο που να εμποδίζει την ορθή ανάγνωση του αριθμού του ποδοσφαιριστή
ή να μην είναι ευανάγνωστος ο αριθμός του ποδοσφαιριστή ακόμα και από
κάποια απόσταση.
32.3. στο αθλητικό υλικό των ∆ιαιτητών/ Βοηθών ∆ιαιτητών (φανέλα, παντελονάκια,
κάλτσες, παπούτσια, φόρμες) εκτός μετά από έγκριση της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
33. Απαγορεύεται η διαφήμιση καπνικών προϊόντων, δυνατών αλκοολούχων ποτών και
γενικά η διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος, που αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.
Η απαγόρευση αφορά την οποιαδήποτε στολή ή αθλητική ενδυμασία ποδοσφαιριστή,
προπονητή, φυσιοθεραπευτή, γιατρού ή άλλου που νόμιμα βρίσκεται εντός του
αγωνιστικού χώρου.
34. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στην αθλητική ενδυμασία ή στολή ποδοσφαιριστή,
προπονητή, φυσιοθεραπευτή, γιατρού ή άλλου που νόμιμα βρίσκεται εντός του
αγωνιστικού χώρου, οποιουδήποτε συνθήματος, εικόνας, αρχικών ή ονομασίας,
πολιτικού, θρησκευτικού, ρατσιστικού, φυλετικού ή άλλου περιεχομένου.
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35. Η αίτηση για τοποθέτηση διαφήμισης στις φανέλες ή στο παντελονάκι θα πρέπει
απαραίτητα να συνοδεύεται με δείγμα της στολής όπου είναι τοποθετημένες οι
διαφημίσεις. Το δείγμα της στολής θα κατακρατείται από την ΣΤΟΚ.
36. Η Εκτελεστική Επιτροπή επιφυλάσσει στον εαυτό της να εγκρίνει ή όχι τη διαφήμιση,
να εκδίδει σχετικές οδηγίες για τη διαφήμιση ή να εγκρίνει διαφήμιση σε χώρο επί της
στολής που δεν προβλέπεται ειδικά πιο πάνω.
37. Σε περίπτωση που στην στολή ποδοσφαιριστή χρησιμοποιηθεί διαφήμιση που δεν
έχει προηγούμενα εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή η υπαίτια ομάδα θα
παραπέμπεται στην δικαστική επιτροπή για πρόστιμο για κάθε αγώνα που η εν λόγω
διαφήμιση έχει χρησιμοποιηθεί.
38. Η Εκτελεστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει από καιρό σε καιρό
εγκυκλίους για απαγόρευση διαφήμισης είτε συγκεκριμένου προϊόντος, είτε
κατηγορίας προϊόντων κατά την απόλυτη αυτής κρίση ή για τοποθέτηση διαφήμισης
οπουδήποτε, αλλού που δεν προβλέπεται πιο πάνω.

Μπάλες στη διάθεση του Διαιτητή
39. Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να έχει στην διάθεση του ∆ιαιτητή 4 μπάλες ADIDAS
του τύπου που θα προμηθεύσει η ΚΟΠ στα Σωματεία στην αρχή της περιόδου ή την
προηγούμενη περίοδο 2017/2018, που είναι ποιότητας εγκεκριμένης από την FIFA για
αγώνες ποδοσφαίρου. Μία μπάλα θα χρησιμοποιείται κατά την έναρξη του αγώνα και
οι υπόλοιπες μπάλες θα δίνονται στα παιδιά επαναφοράς της μπάλας. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν οι πιο πάνω μπάλες ADIDAS πριν ή κατά την διάρκεια του αγώνα
τότε η γηπεδούχος ομάδα παραπέμπεται στη ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής
προστίμου.
40. Ο διαιτητής του αγώνα οφείλει να καταγράφει στις παρατηρήσεις του την μπάλα που
έχει χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια του αγώνα.

Μετονομασία Ομάδας
41. Το όνομα ομάδας που λαμβάνει μέρος στο πρωτάθλημα μπορεί να αλλάξει, μετά από
αίτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή, με την προσθήκη, μπροστά από το πλήρες όνομα
της ομάδας ενός ονόματος χορηγού.
42. Το όνομα του χορηγού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την μια λέξη.
43. Η ομάδα που ενδιαφέρεται να μετονομαστεί θα πρέπει να καταθέσει γραπτή αίτηση
στην ΣΤΟΚ μαζί με το συμβόλαιο που έχει συνάψει με τον χορηγό. Σε περίπτωση που
χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια από την Εκτελεστική Επιτροπή, η ενδιαφερόμενη ομάδα
θα πρέπει να καταβάλει στην ΣΤΟΚ το καθορισμένο τέλος που είναι 300 ευρώ πλέον
ΦΠΑ. Η Εκτελεστική Επιτροπή επιφυλάσσει γενικά στον εαυτό της να εγκρίνει ή όχι τη
αίτηση.
44.	∆εν θα εγκρίνονται αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την κλήρωση του
Πρωταθλήματος.
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ΧΙΙ. ∆ιαιτησία
Κανονισμοί Διαιτησίας
1. Ο Κανονισμός ∆ιαιτησίας της ΚΟΠ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
προκήρυξης και θα εφαρμόζεται.
2. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άρθρο της παρούσας προκήρυξης συγκρούεται με
άρθρο ή διάταξη του Κανονισμού ∆ιαιτησίας της ΚΟΠ θα υπερισχύει το κείμενο στην
παρούσα προκήρυξη.

Ορισμός ∆ιαιτητών και Παρατηρητών
3. Θα ορίζονται για κάθε αγώνα ένας διαιτητής και δύο Βοηθοί ∆ιαιτητές από τα
ονόματα διαιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο διαιτητών της ΚΟΠ, όπως
προβλέπεται στους Κανονισμούς ∆ιαιτησίας.
4. Για κάθε αγώνα θα ορίζεται σύμφωνα με τα ότι προβλέπονται στον Κανονισμό της
∆ιαιτησίας της ΚΟΠ, Παρατηρητής διαιτησίας και/ή Coach από τα ονόματα των
Παρατηρητών και των Coach που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΚΟΠ.
5. Σε περίπτωση απεργίας και /ή αποχής των Διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο και για την
ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των αγώνων του Πρωταθλήματος η Εκτελεστική
Επιτροπή δικαιούται να προβεί σε άλλες διευθετήσεις (χωρίς περιορισμό) ορισμού
διαιτητών για την διαιτησία των αγώνων.

Προσέλευση ∆ιαιτητών και Παρατηρητή ∆ιαιτησίας
6. Οι διαιτητές και ο Παρατηρητής ∆ιαιτησίας οφείλουν να ευρίσκονται στο στάδιο
τουλάχιστο 75 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.

Είσοδος στο Στάδιο
7. Είναι ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες
διευθετήσεις για την απρόσκοπτη είσοδο των αξιωματούχων αγώνα στο Στάδιο.
8. Σε περίπτωση που αγώνας δεν διεξαχθεί λόγω παρεμπόδισης του διαιτητή να εισέλθει
στο στάδιο ο αγώνας θα κατακυρώνεται εναντίον της ομάδας που ευθύνεται με σκορ
3-0 και θα επιβάλλεται και πρόστιμο.
9. Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει επίσης να φροντίζει ούτως ώστε ο Παρατηρητής
∆ιαιτησίας να έχει θέση στο χώρο των επισήμων ή αν δεν υπάρχει τέτοιος χώρος, σε
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περίοπτη θέση στο στάδιο. Το γηπεδούχο σωματείο θα φροντίζει επίσης ούτως ώστε
ο παρατηρητής να έχει ελεύθερη πρόσβαση στους διαιτητές και το γήπεδο.

Μη προσέλευση Διαιτητών
10. Σε περίπτωση που οι διαιτητές δεν ευρίσκονται στο στάδιο τουλάχιστον 75’ λεπτά πριν
την έναρξη του αγώνα, το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να ειδοποιήσει τον πρόεδρο
της Επιτροπής ∆ιαιτησίας για να επιληφθεί επί του θέματος. Σε περίπτωση που ο
πρόεδρος αποφασίσει ότι θα αντικαταστήσει τον διαιτητή ή τους διαιτητές, η απόφαση
του προέδρου της Επιτροπής ∆ιαιτησίας θα είναι οριστική και δεν θα επιδέχεται την
οποιαδήποτε ένσταση. Νοείται ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαιτησίας θα έχει το
δικαίωμα να αντικαταστήσει τον ορισμένο διαιτητή είτε με τον τέταρτο διαιτητή , είτε
με άλλον.
11. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές που δεν προσήλθαν στον γήπεδο ή διαιτητής που αρνείται
να διαιτητεύσει αγώνα θα παραπέμπονται στην ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή
αποκλεισμού από του να εισέρχονται σε Στάδιο για 20 αγωνιστικές ημερομηνίες.
12. Τα μέλη της ΣΤΟΚ είναι υποχρεωμένα να καταγγέλλουν αμέσως στην ΚΟΠ τους
επίσημους διαιτητές που δεν προσήλθαν στο στάδιο ή που αρνούνται να αναλάβουν
τη διαιτησία αγώνων.
13. Αγώνας που δεν διεξάγεται λόγω απουσίας του διαιτητή ή λόγω άρνησης των
διαιτητών να διαιτητεύσουν τον αγώνα, θα επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα
στην ώρα που ήταν αρχικά ορισμένος να διεξαχθεί αν ο αγώνας είναι ορισμένος
για διεξαγωγή Σάββατο, εκτός αν στο ίδιο γήπεδο είναι προγραμματισμένος να
γίνει άλλος αγώνας οπότε θα επαναλαμβάνεται την Τετάρτη που ακολουθεί. Σε
περίπτωση που ο αγώνας ήταν ορισμένος για διεξαγωγή Κυριακή, ο αγώνας θα
επαναλαμβάνεται την Τετάρτη που ακολουθεί. Σε έκτακτες περιπτώσεις η Εκτελεστική
Επιτροπή μπορεί να προβεί και σε άλλες διευθετήσεις για την διεξαγωγή του
αναβληθέντα αγώνα.
14. Αγώνας που διακόπτεται λόγω άρνησης των διαιτητών να συνεχίσουν τον αγώνα θα
συνεχίζεται από το ακριβές σημείο που έχει διακοπεί με το ίδιο φύλο αγώνα (το οποίο
θα συμπεριλαμβάνει το σκορ, τις παρατηρήσεις και τις αλλαγές που έχουν ήδη γίνει)
την επόμενη ημέρα στην ώρα που ήταν αρχικά ορισμένος να διεξαχθεί εκτός αν στο
ίδιο γήπεδο είναι προγραμματισμένος να γίνει άλλος αγώνας οπότε θα συνεχίζεται
την μεθεπόμενη. Σε έκτακτες περιπτώσεις η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να προβεί
και σε άλλες διευθετήσεις για την διεξαγωγή του αναβληθέντα αγώνα.
15. Νοείται ότι τα πιο πάνω δεν ισχύουν για αγώνα που διακόπτεται ή δεν διεξάγεται λόγω
έλλειψης της επιβαλλόμενης τάξης και πειθαρχίας ή που διακόπτεται για οποιοδήποτε
άλλο λόγο που προβλέπεται από τους κανονισμούς παιγνιδιού της IFAB. Σε τέτοια
περίπτωση την τύχη του αγώνα θα αποφασίζει η ∆ικαστική Επιτροπή.
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Αντικατάσταση ∆ιαιτητή Αγώνα
Σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας του διαιτητή που είναι ορισμένος για
συγκεκριμένο αγώνα, τα καθήκοντα του διαιτητή αν δεν υπάρχει τέταρτος θα τα ασκεί ο
πρώτος βοηθός.
Τα καθήκοντα του πρώτου βοηθού, αν δεν μπορεί να τα ασκήσει ο τραυματισθείς
διαιτητής, τα ασκεί με κοινή συμφωνία των δύο Σωματείων διαιτητής από τους επίσημους
διαιτητές που παρευρίσκονται στο στάδιο.
Αν δεν υπάρχει συμφωνία, ο βοηθός διαιτητής του αγώνα ορίζεται με κλήρο μεταξύ των
επισήμων διαιτητών που παρευρίσκονται στο στάδιο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επίσημοι διαιτητές στο στάδιο, τότε τα διαγωνιζόμενα
Σωματεία υποδεικνύουν από ένα πρόσωπο μεταξύ των οποίων γίνεται η κλήρωση για να
αντικαταστήσει τον βοηθό διαιτητή.
Σε περίπτωση που μία από τις δύο ομάδες αρνηθεί να συμμορφωθεί με τις πιο πάνω
πρόνοιες, τότε το άτομο που υποδεικνύεται από την αντίπαλη ομάδα αναλαμβάνει
βοηθός διαιτητής του αγώνα.
Απαγορεύεται υποβολή ένστασης κατά του ορισμού βοηθού διαιτητή που γίνεται
σύμφωνα με τα πιο πάνω. Απαγορεύεται η ανάθεση καθηκόντων σε διαιτητή ή βοηθό
διαιτητή που είναι τιμωρημένος να διευθύνει ή να είναι βοηθός στο συγκεκριμένο αγώνα.
∆ιαιτητές που αρνούνται να εκτελέσουν καθήκοντα σύμφωνα με τα πιο πάνω θα
παραπέμπονται στην ∆ικαστική Επιτροπή.

Καταγγελίες κατά ∆ιαιτητών, Βοηθών ∆ιαιτητών και Παρατηρητών
16. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες δικαιούνται να καταγγέλλουν τον διαιτητή και /ή τους
βοηθούς διαιτητές και /ή τον Παρατηρητή ∆ιαιτησίας εγγράφως στην Επιτροπή
∆ιαιτησίας ή στην ∆ικαστική Επιτροπή ανάλογα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους
Κανονισμούς ∆ιαιτησίας της ΚΟΠ και/ ή της παρούσας προκήρυξης.
17. Η καταγγελία πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένα γεγονότα που συνιστούν παραβάσεις
των ∆ιεθνών Κανονισμών Παιγνιδιού και /ή της παρούσας προκήρυξης και /ή
ανάρμοστης συμπεριφοράς. Θα πρέπει να αποφεύγονται, σχόλια και /ή κρίσεις κατά
του διαιτητή, βοηθού διαιτητή ή παρατηρητή.

Γυμνασίαρχος
18. Οι ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του Γυμνασιάρχου Σταδίου
ο οποίος ορίζεται από τον ΚΟΑ.
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19. Ο Γυμνασίαρχος οφείλει να υπακούει στις υποδείξεις του ∆ιαιτητή αγώνα.
20. Ο Γυμνασίαρχος οφείλει να συντάσσει και να αποστέλλει στην ΣΤΟΚ την όποια
έκθεση του ζητήσει η Εκτελεστική Επιτροπή μέσα στα χρονικά πλαίσια που θα
του ζητηθεί. Οφείλει επίσης να παρουσιάζεται στις συνεδριάσεις της ∆ικαστικής
Επιτροπής στις οποίες θα κληθεί.
21. Για την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του Γυμνασιάρχου ή για παραλείψεις
του ή για ανάρμοστη συμπεριφορά του ή για μη τήρηση των όρων της παρούσας
προκήρυξης και /ή του καταστατικού της ΣΤΟΚ, η Εκτελεστική Επιτροπή θα τον
παραπέμπει στην ∆ικαστική Επιτροπή για τα περαιτέρω. Μέχρι την εκδίκαση της
υπόθεσης από την ∆ικαστική Επιτροπή ο εν λόγω Γυμνασίαρχος δεν θα δικαιούται να
εκτελεί τα καθήκοντα του.

Φύλλο Παρατήρησης
22. Το Φύλλο Παρατήρησης θα συμπληρώνεται πλήρως από τον Παρατηρητή ∆ιαιτησίας
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος COMET μετά το τέλος του αγώνα. Εντός 24
ωρών από την λήξη του αγώνα οφείλει να καταθέσει και το πρωτότυπο στα γραφεία
της ΚΟΠ.
23. Σε περίπτωση που εντός 24 ωρών από την λήξη του αγώνα, τα γραφεία της ΚΟΠ είναι
κλειστά, το πρωτότυπο Φύλλο Παρατήρησης θα πρέπει να παραδοθεί στην ΚΟΠ ή
να φθάσει στα γραφεία της ΚΟΠ κατά την διάρκεια των ωρών εργασίας της πρώτης
εργάσιμης ημέρας που ακολουθεί.
24. Παράλειψη συμπλήρωσης του Φύλλου Παρατήρησης στο σύστημα COMET έγκαιρα,
δεν επηρεάζει ούτε την εγκυρότητα του ούτε το κύρος οποιασδήποτε καταγγελίας του
Παρατηρητή εναντίον οποιουδήποτε ή οποιωνδήποτε, ούτε και επηρεάζει το κύρος
οποιασδήποτε βαθμολογίας του διαιτητή.
25. Σε περίπτωση που ο Παρατηρητής δεν αποστείλει έγκαιρα το Φύλλο Παρατήρησης
στην ΚΟΠ όπως προβλέπεται πιο πάνω θα είναι υπεύθυνος παραπτώματος και
θα παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή για κυρώσεις μη αποκλειόμενης της
διαγραφής του από το μητρώο παρατηρητών της ΚΟΠ.
26. Ο Παρατηρητής οφείλει να συζητήσει με τον διαιτητή αναφορικά με τις παρατηρήσεις
του για την διαιτησία του αγώνα.
27. Τα ίδια ισχύουν και για την ‘Εκθεση που ετοιμάζει ο Coach.
28. Η ΚΟΠ με εγκύκλιο της μπορεί να καθορίζει και άλλους τρόπους αποστολής
του Φύλλου Παρατήρησης ή της Έκθεσης του Coach ή των λεπτομερειών που
αναγράφονται σ’ αυτές.
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XIII. Προσόντα
Προπονητών
Προσόντα Προπονητή Ομάδας
1. Προπονητής ομάδας του Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ θα πρέπει να
κατέχει δίπλωμα προπονητή UEFA A.
2. Βοηθός προπονητής ομάδας του Πρωταθλήματος θα πρέπει να κατέχει δίπλωμα
προπονητή UEFA B τουλάχιστον.
Ο Βοηθός προπονητής στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ δεν είναι υποχρεωτικός.
3. Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος οι ομάδες θα πρέπει να αποστέλλουν στην
ΣΤΟΚ για έλεγχο και έγκριση από την ΚΟΠ τα όποια προσόντα του προπονητή και
βοηθού προπονητή στο πρωτότυπο τους συμπεριλαμβανομένου του διπλώματος που
κατέχουν. Το ίδιο θα πρέπει να πράττουν και σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του
πρωταθλήματος προσλαμβάνουν νέο προπονητή ή νέο βοηθό προπονητή.
4. Πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος μαζί με τα προσόντα των προπονητών, οι
ομάδες πρέπει να καταθέσουν στην ΣΤΟΚ και τα συμβόλαια όλων των προπονητών
τους, πληρώνοντας το σχετικό παράβολο, όπως αυτό καθορίζεται από την ΣΤΟΚ.
Αμέσως μετά θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα COMET τα
συμβόλαια όλων των προπονητών τους καθώς επίσης και την απόδειξη πληρωμής
από την ΣΤΟΚ για έλεγχο και τελική έγκριση από την ΚΟΠ. Το ίδιο θα πρέπει
να πράττουν και σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος
προσλαμβάνουν νέο προπονητή η νέο βοηθό προπονητή.
5. Για τους προπονητές, κατόχους διπλωμάτων άλλης χώρας, μέλος της UEFA,
θα εκδίδεται Κυπριακή άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΚΟΠ για όση
διάρκεια είναι το συμβόλαιο που κατατίθεται, νοουμένου ότι η άδεια εξασκήσεως
επαγγέλματος της ομοσπονδίας της χώρας του δεν λήγει ενωρίτερα.
Προπονητής που δεν έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΚΟΠ δεν θα
μπορεί να κάθεται στον πάγκο ομάδας.
Προτού αναλάβει τα καθήκοντα του ο Προπονητής πρέπει να έχει την ηλεκτρονική
έγκριση της ΚΟΠ ότι πληροί τα κριτήρια και να έχει και Κυπριακό ∆ίπλωμα (άδεια).
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6. Ομάδα που χρησιμοποιεί προπονητή ή βοηθό προπονητή χωρίς να πληροί τα όσα
προβλέπονται από το παρόν άρθρο, θα παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή
για επιβολή ποινής προστίμου. Στη ∆ικαστική Επιτροπή θα παραπέμπεται και ο
προπονητής της ομάδας ή ο βοηθός προπονητής ανάλογα επίσης για επιβολή
ποινής. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου ομάδα χρησιμοποιεί προσωρινά τον βοηθό
προπονητή της για οποιοδήποτε λόγο.
7. Σε περίπτωση που προπονητής αποβληθεί από τον διαιτητή ή τιμωρηθεί από την
Δικαστική Επιτροπή, η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί προσωρινά τον βοηθό
προπονητή της, για περίοδο όσων αγωνιστικών θα διαρκέσει η τιμωρία του.
Σε περίπτωση που ομάδα αποδεσμεύσει ή έχει λύσει την συνεργασία της με τον
προπονητή, κοινή συναινέσει, έχει το δικαίωμα να δηλώσει τον Βοηθό προπονητή
ή άλλο προπονητή, για περίοδο τεσσάρων αγωνιστικών ημερομηνιών του
πρωταθλήματος, ο οποίος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Σωματείο και να
κατέχει το δίπλωμα UEFA που προβλέπουν οι κανονισμοί. Η ομάδα θα πρέπει να
υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση προσωρινής αντικατάστασης για να εξεταστεί και να
εγκριθεί από την Ομοσπονδία καθώς επίσης και να πληρώσει το σχετικό παράβολο.
Χρήση προσωρινού προπονητή για μεγαλύτερη περίοδο δεν επιτρέπεται άλλως πως
το μέλος της ΣΤΟΚ και ο προσωρινός προπονητής θα παραπέμπονται στη ∆ικαστική
Επιτροπή για επιβολή ποινής προστίμου.
8. Ομάδα που δεν χρησιμοποιεί ή που δεν δηλώνει προπονητή ή βοηθό προπονητή ή
ομάδα που δεν αποστέλλει στην ΣΤΟΚ τα προσόντα των προπονητών της ή ομάδα
που δεν υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα COMET τα προσόντα των προπονητών
της και/ή τα πρωτότυπα συμβόλαια ή την απόδειξη πληρωμής από την ΣΤΟΚ θα
παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής προστίμου.
9. Ομάδα που δηλώνει ως προπονητή άλλο προπονητή από τον πραγματικό
προπονητή της ομάδας με στόχο να ικανοποιηθούν τα όσα προβλέπονται πιο πάνω
θα παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής προστίμου. Στην
∆ικαστική Επιτροπή θα παραπέμπονται και οι δύο προπονητές για διαγραφή τους από
το μητρώο προπονητών της ΚΟΠ και αποκλεισμό τους από αγώνες.
10. Ο προπονητής είναι υποχρεωμένος να αναγράφει τον αριθμό άδειας που έχει και
που εκδίδεται από την ΚΟΠ στο Φύλλο Αγώνος.
Ο Προπονητής θα είναι υπόχρεος αν του ζητηθεί να επιδείξει την άδεια του για
σκοπούς ελέγχου στον διαιτητή.
Σε περίπτωση που δεν αναγράψει τον αριθμό άδειας προπονητή που έχει στο
Φύλλο Αγώνος και/ή δεν επιδείξει την άδεια του στον διαιτητή για έλεγχο, τότε θα
παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής προστίμου.
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11. Προπονητής που διακόπτει την συνεργασία του ο ίδιος με την ομάδα του, πλην
της περιπτώσεως όπου ο τερματισμός γίνεται λόγω οφειλομένων μισθών που
υπερβαίνουν τους τρεις μήνες, δεν μπορεί να εργαστεί σε άλλη ομάδα στην Κύπρο
και δεν θα του εκδίδεται το σχετικό ∆ίπλωμα (άδεια) για να μπορεί να εργαστεί.
12.	∆ιπλωματούχοι προπονητές που είναι κάτοχοι άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος
της ΚΟΠ, απαγορεύεται να βρίσκονται στην τεχνική περιοχή (πάγκο) οποιασδήποτε
ομάδας, και να είναι γραμμένοι στο Φύλλο Αγώνος με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα
εκτός του προπονητή και του Βοηθού.
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XIV. ∆ικαστική Επιτροπή
Κανονισμός ∆ικαστικής Επιτροπής
1. Ο Κανονισμός ∆ικαστικής Επιτροπής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Προκήρυξης και θα εφαρμόζεται.
2. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άρθρο της παρούσας προκήρυξης συγκρούεται με
άρθρο ή διάταξη του Κανονισμού ∆ικαστικής Επιτροπής, θα υπερισχύει το κείμενο
στην παρούσα Προκήρυξη.
3. Οι αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής μπορούν να εφεσιβληθούν στο Εφετείο της
ΣΤΟΚ σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο σχετικό κανονισμό για το Εφετείο.

Παραβάσεις
4. Κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας Προκήρυξης συνεπάγεται κυρώσεις
από τη ∆ικαστική Επιτροπή.
5. Τα μέλη αναγνωρίζουν και δεσμεύονται ότι, η ∆ικαστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ είναι το
μόνο αρμόδιο όργανο για την εκδίκαση θεμάτων που προκύπτουν από την παρούσα
Προκήρυξη.
6. Απαγορεύεται ρητά στα μέλη της ΣΤΟΚ, στα μέλη των μελών της ΣΤΟΚ, στις
διοικήσεις τους, στο προσωπικό που εργάζεται, είτε με αμοιβή είτε χωρίς αμοιβή,
στους ποδοσφαιριστές, στους διαιτητές και παρατηρητές και γενικά σε όσους έχουν
σχέση με το Πρωτάθλημα, να προσφεύγουν σε πολιτικά δικαστήρια για την επίλυση
οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την παρούσα προκήρυξη. Οποιοσδήποτε
το πράξει, θα διαγράφεται από το μητρώο των μελών της ΣΤΟΚ και της ΚΟΠ.

Ποινές ∆ικαστικής Επιτροπής
7. Για οποιαδήποτε παράβαση της παρούσας προκήρυξης, η ∆ικαστική Επιτροπή θα έχει
την εξουσία να επιβάλλει οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες ποινές.
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8. Για μέλος της ΣΤΟΚ ή ομάδα
8.1.		
8.2.		
8.3.		
8.4.		
8.5.		
8.6.		
8.7.		
8.8.		
8.9.		
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.

Προειδοποίηση,
Επίπληξη,
Πρόστιμο,
Ακύρωση αποτελέσματος αγώνα,
Εντολή για επανάληψη αγώνα,
Εντολή για να συνεχιστεί αγώνας από το σημείο που διακόπηκε,
Αφαίρεση βαθμών,
Κατακύρωση αγώνα,
Μηδενισμό ομάδας για ένα ή περισσότερους αγώνες,
Τη διεξαγωγή αγώνα κεκλεισμένων των θυρών (χωρίς θεατές),
Την απαγόρευση χρήσης σταδίου,
Τη διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων σε ουδέτερο στάδιο,
Την αποβολή από συγκεκριμένο πρωτάθλημα,
Τη διαβάθμιση από συγκεκριμένο πρωτάθλημα,
Την απαγόρευση συμμετοχής σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα που έχει 		
προκηρυχθεί ή/ και θα προκηρυχθεί στο μέλλον,
8.16. Τη διαγραφή μέλους,
8.17 Την απαγόρευση εγγραφών ή μεταγραφών νέων ποδοσφαιριστών.
8.18 Απαγόρευση χρήσης οποιαδήποτε κερκίδας ή κερκίδων σταδίου.
8.19 Οποιαδήποτε άλλη ποινή ή ποινές που προβλέπονται από Κανονισμούς, την 		
Προκήρυξη Πρωταθλήματος, εγκύκλιο ή οδηγία της ΚΟΠ ή της ΣΤΟΚ.
9.		 Για Άτομο,
9.1.		 Προειδοποίηση,
9.2.		 Επίπληξη,
9.3.		 Πρόστιμο,
9.4.		 Αποκλεισμό συμμετοχής σε συγκεκριμένους αγώνες ή για συγκεκριμένη
		 περίοδο,
9.5.		 Απαγόρευση ή αποκλεισμό από του να εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα για
		 συγκεκριμένη ή μη συγκεκριμένη περίοδο.
9.6.		 Απαγόρευση από του να εισέρχεται σε στάδιο ή γήπεδο για συγκεκριμένους
		 αγώνες ή περίοδο.
9.7.		∆ιαγραφή από οποιοδήποτε Μητρώο της ΚΟΠ, της ΣΤΟΚ.
9.8.		 Οποιαδήποτε άλλη ποινή ή ποινές που προβλέπονται από Κανονισμούς,
		 Προκήρυξη Πρωταθλήματος, εγκύκλιο ή οδηγία της ΚΟΠ ή της ΣΤΟΚ.

Εκθέσεις Αξιωματούχων Αγώνα
10. Γεγονότα που αναφέρονται και/ ή περιγράφονται στις εκθέσεις των αξιωματούχων
αγώνα, θα θεωρούνται ως απόλυτα ορθά και ακριβή.
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11. Οποιοδήποτε μέρος, μπορεί να αμφισβητήσει γεγονότα που περιγράφονται στις
εκθέσεις αξιωματούχων αγώνα. Σε τέτοια περίπτωση, το μέρος θα πρέπει να
παρουσιάσει στη ∆ικαστική Επιτροπή, ικανοποιητικές και απτές αποδείξεις για τους
ισχυρισμούς του, για να ληφθούν υπόψη από τη ∆ικαστική Επιτροπή.

ΚΟΠ
12. Αν υπάρχουν διαφορές στα γεγονότα μεταξύ των εκθέσεων αξιωματούχων αγώνα και
δεν υπάρχει τρόπος για να διαπιστωθούν τα ορθά γεγονότα, η έκθεση του διαιτητή θα
θεωρείται ως απόλυτα ορθή για γεγονότα που έχουν συμβεί στον αγωνιστικό χώρο
κατά την διάρκεια αγώνα και η έκθεση του παρατηρητή, αν υπάρχει, θα θεωρείται ως
απόλυτα ορθή για γεγονότα που έχουν συμβεί εκτός του αγωνιστικού χώρου.
13. Σε περίπτωση που στην έκθεση ενός αξιωματούχου αγώνα, αναφέρονται γεγονότα
που δεν αναφέρονται στην έκθεση άλλου αξιωματούχου αγώνα, και οι δύο εκθέσεις
θα θεωρούνται ότι είναι ορθές και ότι η μία συμπληρώνει την άλλη.

Αξιολόγηση Τεκμηρίων
14. Τα ∆ικαστικά Όργανα θα εξετάζουν και θα αποδέχονται ή όχι τα τεκμήρια και/ή το
μαρτυρικό υλικό ενώπιον τους, κατά την απόλυτη και αποκλειστική τους κρίση.
15. Κατά την έκδοση της απόφασης, τα ∆ικαστικά Όργανα θα λαμβάνουν υπόψη και τη
συμπεριφορά των μερών κατά την διάρκεια της διαδικασίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά
τη συνεργασία τους με την οικεία Ομοσπονδία και τα ∆ικαστικά Όργανα.
16. Τα μέλη των ∆ικαστικών Οργάνων θα αποφασίζουν με βάση τις προσωπικές τους
πεποιθήσεις.

Μαρτυρικό υλικό
17. Οποιοδήποτε είδος μαρτυρικού υλικού ή τεκμήριο μπορεί να κατατεθεί.
18. Μαρτυρικό υλικό ή τεκμήριο που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή μαρτυρικό
υλικό ή τεκμήριο που δεν είναι σχετικό με την υπόθεση, δεν θα γίνεται αποδεκτό.
19. Το πιο κάτω μαρτυρικό υλικό ή τεκμήριο θα είναι ιδιαίτερα αποδεκτό,
19.1. Εκθέσεις από διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητή.
19.2. Γραπτές δηλώσεις από τα μέρη και/ ή μάρτυρες.
19.3. Υλικά τεκμήρια
19.4. Γνώμες ειδικών
19.5. Οπτικό και/ ή ακουστικό υλικό σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης
της ηχογράφησης ή της βιντεογράφησης, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
άλλη υποστηρικτική μαρτυρία.
19.6. Αποκόμματα από εφημερίδες, περιοδικά και/ ή άλλα ΜΜΕ. Η ∆ικαστική
Επιτροπή θα αποδέχεται το περιεχόμενο από αποκόμματα, χωρίς περαιτέρω
υποστηρικτική μαρτυρία.
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Ενστάσεις
20. Ενστάσεις μπορούν να γίνουν μόνο για το κύρος αγώνα και μόνον για τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
20.1. Λόγω αντικανονικού αγωνιστικού χώρου, σαν επακόλουθο της μη τήρησης
των διατάξεων της παρούσας Προκήρυξης και των διατάξεων των Κανονισμών
παιγνιδιού της IFAB. Ενστάσεις του είδους αυτού, δεν δικαιούνται να
υποβληθούν από ομάδες θεωρούμενες ότι αγωνίζονται στην έδρα τους. Η
πρόθεση για ένσταση λόγω αντικανονικού αγωνιστικού χώρου, θα πρέπει
να καταγράφεται στο Φύλο Αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα μαζί με τους
λόγους της ένστασης, άλλως πως δεν θα γίνεται αποδεκτή.
20.2. Λόγω αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή, σαν επακόλουθο παράβασης
της παρούσας Προκήρυξης και του Κανονισμού Εγγραφών και Μεταγραφών
Ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ, της ΣΤΟΚ και της οικείας Ομοσπονδίας ή άλλου
Κανονισμού ή οδηγίας.
20.3. Λόγω πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή.
20.4. Λόγω αντικανονικής διακοπής αγώνα, συνεπεία μη επαρκώς αιτιολογημένης και
σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη απόφασης του ∆ιαιτητή.
20.5. Λόγω δωροδοκίας ή απόπειρας δωροδοκίας μέλους της ΚΟΠ και/ή της ΣΤΟΚ,
παράγοντα, ποδοσφαιριστή, διαιτητή, επόπτη ή προπονητή κλπ.
21. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις (εκτός της περίπτωση 20.1 πιο πάνω),
ένσταση κατά του κύρους ή του αποτελέσματος αγώνα του Πρωταθλήματος, θα
πρέπει να υποβληθεί στην ΣΤΟΚ εγγράφως, εντός 72 ωρών από τη λήξη του αγώνα,
άλλως πως δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα απορρίπτεται. Νοείται ότι η διάταξη αυτή
δεν ισχύει για το Κύπελλο, όπου η ένσταση θα πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 48
ώρες από τη λήξη του αγώνα (εκτός της πλαστοπροσωπίας όπου ισχύει το ίδιο με τις
διατάξεις για το Πρωτάθλημα).
22. Με την υποβολή της κάθε ένστασης θα πρέπει να καταβάλλεται παράβολο 400
ευρώ αμέσως, διαφορετικά η ένσταση δεν θα γίνεται δεκτή προς συζήτηση και θα
απορρίπτεται. Σε περίπτωση επιτυχίας της ένστασης το παράβολο θα επιστρέφεται
στο Σωματείο που την υπέβαλε και θα χρεώνεται στο Σωματείο που έχασε την
ένσταση με το αντίστοιχο ποσόν ως πρόστιμο. Σε περίπτωση αποτυχίας το παράβολο
θα κατάσχεται από την ΣΤΟΚ.
23. Σε περίπτωση αποδοχής της οποιασδήποτε ένστασης (εκτός της περίπτωσης της
αντικανονικής διακοπής αγώνα), το ένοχο σωματείο θα μηδενίζεται, ασχέτως του
αποτελέσματος του αγώνα, και ο αγώνας θεωρείται ότι τέλειωσε υπέρ της αντιπάλου
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ομάδας με αποτέλεσμα 3–0, εκτός αν το αποτέλεσμα τούτο βολεύει το ένοχο
σωματείο, οπότε θα ισχύει το αποτέλεσμα του αγώνα.
24. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης για αντικανονική διακοπή αγώνα, η ∆ικαστική
Επιτροπή μπορεί να διατάξει συνέχιση του αγώνα από το σημείο της διακοπής. Η
∆ικαστική Επιτροπή ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να επιβάλει και πρόσθετες
ποινές.
25. Η ΣΤΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει στη ∆ικαστική Επιτροπή, ομάδα και
/ή τον προπονητή της ομάδας και/ ή ποδοσφαιριστή, για αντικανονική συμμετοχή
ποδοσφαιριστή και /ή για πλαστοπροσωπία, εντός ενός μηνός από τη διεξαγωγή του
αγώνα. Σε τέτοια περίπτωση εξετάζεται και το κύρος του αγώνα. Παρελθούσας της
προθεσμίας αυτής, το κύρος και το αποτέλεσμα του αγώνα δεν θα αμφισβητείται.

Έλεγχος Ντόπινγκ
26. Θα γίνεται έλεγχος Ντόπινγκ για τους ποδοσφαιριστές, σύμφωνα με τους
Κανονισμούς που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, οι οποίοι
θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
27. Κάθε παράβαση των Κανονισμών αυτών, συνεπάγεται κυρώσεις κατά παντός
παραβάτη κατά την κρίση της ∆ικαστικής Επιτροπής.
28. Σε περίπτωση που οι Κανονισμοί της ΚΟΠ και της ΣΤΟΚ δεν συνάδουν με τους
Κανονισμούς της ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ, θα ισχύουν οι Κανονισμοί της ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ.
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XV. Πειθαρχικά και άλλα
Παραπτώµατα
Κανονισμός ∆ικαστικής Επιτροπής
1. Ο Κανονισμός ∆ικαστικής Επιτροπής της ΣΤΟΚ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας Προκήρυξης και θα εφαρμόζεται εκτός του ύψους του προστίμου.
2. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άρθρο της παρούσας Προκήρυξης, συγκρούεται με
άρθρο ή διάταξη του Κανονισμού ∆ικαστικής Επιτροπής της ΣΤΟΚ, θα υπερισχύει το
κείμενο στην παρούσα Προκήρυξη.

Τιμωρία Ποδοσφαιριστή που αποβάλλεται
3. Ποδοσφαιριστής που αποβλήθηκε από ∆ιαιτητή από οποιοδήποτε αγώνα
Πρωταθλήματος ή φιλικό, θα αποκλείεται αυτόματα από το να συμμετάσχει σε
οποιοδήποτε αγώνα πρωταθλήματος κατά την επόμενη ή επόμενες αγωνιστικές
ημερομηνίες, όπως αυτή ή αυτές φαίνονται στον πίνακα των συναντήσεων κατά την
ημέρα της αποβολής ως εξής:
3.1. Στην περίπτωση αποβολής ποδοσφαιριστή λόγω δύο παρατηρήσεων,
αυτόματος αποκλεισμός από τον επόμενο αγώνα του Πρωταθλήματος που
προκηρύσσεται με την παρούσα.
3.2. Εκτός όπου το πειθαρχικό όργανο στο οποίο θα παραπέμπεται επιβάλει
μεγαλύτερη ποινή, ποδοσφαιριστής ο οποίος αποβλήθηκε απευθείας από
τον αγωνιστικό χώρο (με κόκκινη κάρτα) ή αξιωματούχος αγώνος (match official) ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται νόμιμα εντός αυτού που
αποβλήθηκε από την τεχνική περιοχή, αποβάλλεται αυτόματα και για τους
επόμενους δύο αγώνες όλων των διοργανώσεων.
4. Ο αυτόματος αποκλεισμός δεν θα ισχύει για αγώνες, οι οποίοι είχαν αναβληθεί και
ορισθεί να διεξαχθούν σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας της αποβολής
του ποδοσφαιριστή.
5. Σε περίπτωση που η ποινή αποκλεισμού ποδοσφαιριστή, σαν επακόλουθο άμεσης
αποβολής με κόκκινη κάρτα, δεν συμπληρώνεται κατά τη λήξη του πρωταθλήματος,
αυτή θα συμπληρώνεται στο αμέσως επόμενο πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει ο
ποδοσφαιριστής, με βάση το πρόγραμμα των αγώνων του νέου Πρωταθλήματος.
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6. Ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται από αγώνα άμεσα με κόκκινη κάρτα, θα
παραπέμπεται στη ∆ικαστική Επιτροπή για επιπλέον ποινή στις ποινές αποκλεισμού.
Οι αγώνες θα υπολογίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα διεξαγωγής του
Πρωταθλήματος που αποβλήθηκε. Στην περίπτωση που η ομάδα του ποδοσφαιριστή
που αποβλήθηκε συμμετέχει στο Κύπελλο και ο ποδοσφαιριστής έλαβε μέρος
στον τελευταίο αγώνα Κυπέλλου που είχε η ομάδα του, τότε η ποινή θα μετρά και
στο Κύπελλο. Ο ποδοσφαιριστής, περαιτέρω, δεν θα δικαιούται να αγωνιστεί σε
οποιοδήποτε άλλο Πρωτάθλημα ή Κύπελλο που προκηρύσσεται κατά την διάρκεια
που ισχύει ο αποκλεισμός του από το Πρωτάθλημα για το οποίο του επιβλήθηκε
επιπλέον ποινή. Το Φύλλο Αγώνα στο οποίο ο ∆ιαιτητής σημείωσε το παράπτωμα
του ποδοσφαιριστή, από μόνο του θα αποτελεί επαρκές στοιχείο για να αποφασίσει
η ∆ικαστική Επιτροπή για την περαιτέρω ποινή, χωρίς την ανάγκη κλήτευσης
οποιουδήποτε μάρτυρα ή άλλου ενδιαφερόμενου.
7. Οι ποινές που επιβάλλονται από τη ∆ικαστική Επιτροπή κοινοποιούνται αμέσως σε
όλες τις ομάδες.
8. Σε περίπτωση ποινής χρονικού αποκλεισμού σε ποδοσφαιριστή από τη ∆ικαστική
Επιτροπή, δεν θα λογαριάζεται ή υπολογίζεται για την έκτιση της ποινής,
οποιοσδήποτε χρόνος εκτός αγωνιστικής περιόδου.
9. Οι παρατηρήσεις των ∆ιαιτητών στο Φύλλο Αγώνα πρέπει να είναι λεπτομερείς,
σαφείς και ευανάγνωστοι.
10. Ποδοσφαιριστής που παρατηρήθηκε (cautioned) από το ∆ιαιτητή στο πρωτάθλημα και
καταγγέλθηκε στο Φύλλο Αγώνα κατά τη διάρκεια της ίδιας ποδοσφαιρικής περιόδου
του ιδίου πρωταθλήματος, υπόκειται στις ακόλουθες ποινές:
10.1. Σε περίπτωση των τεσσάρων πρώτων παρατηρήσεων, αυτόματος αποκλεισμός
από τον αμέσως επόμενο αγώνα του Πρωταθλήματος που προκηρύσσεται με
την παρούσα.
10.2. Σε περίπτωση επομένων δύο παρατηρήσεων (συνολικά έξι παρατηρήσεις),
αυτόματος αποκλεισμός από τον αμέσως επόμενο αγώνα του Πρωταθλήματος
που προκηρύσσεται με την παρούσα.
10.3. Σε περίπτωση κάθε επόμενης παρατήρησης, αυτόματος αποκλεισμός από τον
αμέσως ένα επόμενο αγώνα του Πρωταθλήματος που προκηρύσσεται με την
παρούσα.
11. Νοείται ότι παρατήρηση η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του ιδίου αγώνα,
πριν την αποβολή του ποδοσφαιριστή, δεν λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου.
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12. Αυτόματος αποκλεισμός που επιβάλλεται με το παρόν άρθρο, θα ισχύει για τον
αμέσως επόμενο ή επόμενους αγώνες, όπως είναι κανονικά προγραμματισμένοι
και φαίνονται στον αρχικό κατάλογο των συναντήσεων του συγκεκριμένου
πρωταθλήματος.
13. Ο αυτόματος αποκλεισμός δεν θα ισχύει για αγώνες που έχουν αναβληθεί και
ορισθεί να διεξαχθούν σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας επιβολής του.
14. Οι παρατηρήσεις θα καταγράφονται σε βάρος του ποδοσφαιριστή και θα ισχύουν για
το Πρωτάθλημα σε αγώνα του οποίου ο ποδοσφαιριστής δέχθηκε την παρατήρηση,
θα συσσωρεύονται και σε περίπτωση αυτόματου αποκλεισμού, η ποινή αυτή εκτίεται
για αγώνες του συγκεκριμένου Πρωταθλήματος.
15. Στην περίπτωση υπόλοιπου ποινής ή ποινής αποκλεισμού λόγω αποβολής ή τιμωρίας
μετά το τέλος του Πρωταθλήματος, η ποινή αυτή θα εκτίεται από την έναρξη της νέας
ποδοσφαιρικής περιόδου ως εξής:
15.1. Αν η ομάδα του αποκλεισμένου ποδοσφαιριστή παραμείνει στην ίδια Κατηγορία,
η ποινή θα εκτίεται στους αγώνες του νέου αντίστοιχου Πρωταθλήματος που θα
προκηρυχθεί.
15.2. Αν η ομάδα του αποκλεισμένου ποδοσφαιριστή ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία
ή υποβιβαστεί σε κατώτερη, τότε ο ποδοσφαιριστής θα εκτίει την ποινή του
στους αντίστοιχους αγώνες του νέου πρωταθλήματος στη νέα κατηγορία.
16.	∆ιευκρινίζεται ότι υπόλοιπο ποινής που προκύπτει από συσσωρευμένες παρατηρήσεις
ή λόγω αποβολής, λόγω δύο παρατηρήσεων, θα διαγράφεται αμέσως μετά τη λήξη
του Πρωταθλήματος και δεν θα εκτίεται σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα.
17. Παρατηρήσεις που γίνονται από διαιτητές σε ποδοσφαιριστές σε φιλικούς αγώνες
στην Κύπρο, θα συσσωρεύονται και θα ισχύουν για σκοπούς επιβολής ποινής μόνο
στην περίπτωση αποβολής, είτε απευθείας με κόκκινη κάρτα, είτε μετά από δύο
παρατηρήσεις. Ο αποκλεισμός θα ισχύει για επίσημους αγώνες που προκηρύσσει η
ΣΤΟΚ.
18. Παρατηρήσεις που γίνονται από διαιτητές σε ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια
φιλικών αγώνων στο εξωτερικό, θα ισχύουν μόνο στην περίπτωση αποβολής και
μόνον αν η αρμόδια Ομοσπονδία του εξωτερικού αποστείλει το φύλλο αγώνα στην
ΚΟΠ ή στην ΣΤΟΚ.
19. Σε περίπτωση αποκλεισμού ποδοσφαιριστή, βάσει του παρόντος άρθρου, προ ή
μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, ο αποκλεισμός ή τυχόν υπόλοιπο αυτού, θα
εκτίεται ευθύς μετά την έναρξη των πρωταθλημάτων της επόμενης ποδοσφαιρικής
περιόδου, με βάση τους επίσημους αγώνες Πρωταθλήματος αυτής.
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20. Οι οποιεσδήποτε ποινές αποκλεισμού ποδοσφαιριστή από αγώνες δεν θα συντρέχουν
αλλά θα εκτίονται με τη σειρά που έχουν επιβληθεί.

Παρεκτροπή κατά Διαιτητή κλπ.
21. Πέραν του αυτόματου αποκλεισμού που προβλέπεται από τους Κανονισμούς του
παιγνιδιού, ο αποκλεισμός ατόμου που λαμβάνει απευθείας κόκκινη κάρτα θα είναι,
21.1. Τουλάχιστον 4 αγώνες για αντιαθλητική συμπεριφορά προς το διαιτητή, τον
παρατηρητή ή το γυμνασίαρχο του αγώνα,
21.2. Τουλάχιστον 6 μήνες για επίθεση (κλοτσιά, σπρώξιμο, αγκωνιά, γροθιά,
σκόπιμο τράβηγμα κλπ.) εναντίον διαιτητή, παρατηρητή ή γυμνασίαρχο αγώνα,
21.3. Τουλάχιστον 12 μήνες για φτύσιμο προς διαιτητή, παρατηρητή ή γυμνασίαρχο
αγώνα,
22. Για όλες τις περιπτώσεις θα επιβάλλεται και πρόστιμο.
23. Επιφυλάσσεται το δικαίωμα στη ∆ικαστική Επιτροπή να επιβάλει περαιτέρω ποινή.
24. Όλες οι πιο πάνω ποινές θα ισχύουν και στην περίπτωση αντιαθλητικής συμπεριφοράς
ποδοσφαιριστή προς διαιτητή, παρατηρητή ή γυμνασίαρχο αγώνα οποτεδήποτε,
εφόσον η αντιαθλητική συμπεριφορά καταγράφεται από το διαιτητή στο φύλλο
αγώνα.

Ρήξη αντικειμένων απαγορεύεται
25. Πριν την έναρξη των αγώνων, κατά τη διάρκεια τους και μετά το τέλος τους,
απαγορεύεται η ρήξη οποιουδήποτε αντικειμένου ή αντικειμένων, περιλαμβανομένων
φωτοβολίδων, κροτίδων κλπ. μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στις κερκίδες και σε
οποιοδήποτε μέρος εντός των περιτοιχισμάτων του Σταδίου από άτομα ή ομάδες
ατόμων.
26. Απαγορεύεται αυστηρά το φτύσιμο κατά οποιουδήποτε.
27. Παράβαση των πιο πάνω θα συνεπάγεται ελάχιστο πρόστιμο και πρόσθετες κυρώσεις
κατά την κρίση της ∆ικαστικής Επιτροπής.

Ρατσιστικά και άλλα μηνύματα στα Στάδια
28. Απαγορεύεται ρητά η ανάρτηση ή επίδειξη ή αναφώνηση ή αναγραφή φυλετικών,
ρατσιστικών, υβριστικών, θρησκευτικών, πολιτικών ή δυσφημιστικών μηνυμάτων
και γενικά μηνυμάτων που θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια του ατόμου ή των
Εθνικών και Κρατικών συμβόλων, λαβάρων ή την ιστορία ή την κρατική υπόσταση
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, στα στάδια όπου διεξάγονται αγώνες. Απαγορεύεται
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επίσης η ανάρτηση ή επίδειξη ή αναφώνηση ή αναγραφή μηνυμάτων αναφορικά με
ναρκωτικά και άλλες παρόμοιες ουσίες.
29. Το σωματείο του οποίου οι οπαδοί, υπάλληλοι ή μέλη διοίκησης του κλπ., αναρτούν
ή επιδεικνύουν ή αναφωνούν ή αναγράφουν τέτοια μηνύματα, πριν και /ή κατά τη
διάρκεια και /ή μετά το τέλος αγώνα, θα καταγγέλλεται για αντιαθλητική συμπεριφορά
στη ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή ελάχιστου προστίμου. Σε περίπτωση που το ίδιο
Σωματείο τιμωρηθεί για παράβαση του παρόντος άρθρου πέραν των 5 περιπτώσεων,
ακολούθως για κάθε νέα παράβαση θα τιμωρείται με διεξαγωγή αγώνα κεκλεισμένων
των θυρών. Η ∆ικαστική Επιτροπή ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επιβάλει
και την ποινή της αφαίρεσης βαθμών, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ρατσιστικών
μηνυμάτων.
30. Απαγορεύεται η επίδειξη οποιουδήποτε μηνύματος, οποιουδήποτε περιεχομένου
και με οποιοδήποτε τρόπο, από ποδοσφαιριστές και /ή άτομα που βρίσκονται στον
πάγκο της ομάδας, εκτός από τα διαφημιστικά μηνύματα που ευρίσκονται στη στολή
του ποδοσφαιριστή και που έχουν εγκριθεί από την ΣΤΟΚ. Σε περίπτωση που
ποδοσφαιριστής ή άλλο άτομο που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, καταγγελθεί
για επίδειξη οποιουδήποτε τέτοιου μηνύματος, θα παραπέμπεται στη ∆ικαστική
Επιτροπή για επιβολή ποινής ελάχιστου προστίμου και αποκλεισμού από αγώνα ή
αγώνες.
31. Στην έννοια του μηνύματος συμπεριλαμβάνονται και εικόνες, σχέδια, χειρονομίες,
μορφασμοί, φωτογραφίες, η χρήση ή επίδειξη μέλους του σώματος με προκλητικό ή
προσβλητικό ή άσεμνο τρόπο κλπ. Στην έννοια της αναφώνησης συμπεριλαμβάνεται
και η χρήση των μεγαφώνων του σταδίου. Στην έννοια της αναγραφής
συμπεριλαμβάνονται μηνύματα στο περιτοίχισμα του σταδίου.
32. Καταγγελίες για όλα τα πιο πάνω μπορούν να γίνουν από το διαιτητή και /ή τον
Παρατηρητή και /ή το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΟΚ ή την Εκτελεστική Επιτροπή.
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΟΚ ή η Εκτελεστική Επιτροπή, μπορεί να προβεί σε
καταγγελία με βάση οπτικό και /ή οπτικοακουστικό υλικό.
33. Για τους σκοπούς επιβολής ποινής, η ∆ικαστική Επιτροπή θα αποδέχεται το
οιονδήποτε οπτικό και /ή οπτικοακουστικό υλικό που κατατίθεται από την ΣΤΟΚ ως
έχει και δεν θα απαιτείται οποιαδήποτε άλλη υποστηρικτική μαρτυρία.

Επικίνδυνα αντικείμενα στο Στάδιο
34. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά και/ ή η κατοχή επικίνδυνων αντικειμένων εντός
του σταδίου.
35. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μερίδα οπαδών έχει μεταφέρει και/ ή κατέχει
επικίνδυνα αντικείμενα, το σωματείο στο οποίο ανήκουν οι οπαδοί, θα παραπέμπεται
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στη ∆ικαστική για επιβολή κυρώσεων, ανάλογα με την επικινδυνότητα των
αντικειμένων που κατείχαν οι οπαδοί.

Αντιαθλητική συμπεριφορά
36. Απαγορεύεται αυστηρά σε διαιτητές, βοηθούς διαιτητές, σε παρατηρητές,
σε γυμνασίαρχους, σε τεχνικούς, σε προπονητές, βοηθούς προπονητές,
φυσιοθεραπευτές μασέρ, ιατρούς, διερμηνείς, στα μέλη των διοικήσεων των μελών
της ΣΤΟΚ, στους υπαλλήλους των μελών της ΣΤΟΚ, στα μέλη των μελών της ΣΤΟΚ,
σε όσους εργάζονται έναντι αμοιβής ή όχι για τα μέλη της ΣΤΟΚ και σε όσους γενικά
έχουν σχέση με το Πρωτάθλημα, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε αντιαθλητική πράξη,
ενέργεια ή συμπεριφορά, ή να λαμβάνουν μέρος ή να ανέχονται ή να αιτιολογούν
αντιαθλητικές πράξεις, ενέργειες ή συμπεριφορές, ή να μην καταγγέλλουν στην
ΣΤΟΚ αντιαθλητικές πράξεις, ενέργειες ή συμπεριφορές, οσάκις τις γνωρίζουν,
οποτεδήποτε, είτε εντός είτε εκτός των αγωνιστικών χώρων.
37. Αντιαθλητική πράξη, ενέργεια ή αντιαθλητική συμπεριφορά ποδοσφαιριστών και όσων
αναγράφονται στο φύλλο αγώνα κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα τιμωρείται από
το διαιτητή του αγώνα σύμφωνα με τους κανονισμούς παιγνιδιού και την παρούσα
προκήρυξη, εκτός αν ο διαιτητής δεν πρόσεξε ή δεν είδε ή δεν περιέπεσε στην
αντίληψη του η αντιαθλητική πράξη, συμπεριφορά ή ενέργεια, οπότε θα τιμωρείται
από τη ∆ικαστική Επιτροπή μετά από παραπομπή από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της
οικείας Ομοσπονδίας.
38. Οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή δημόσια καταγγελία, είτε προφορική, είτε
γραπτή, για αντιαθλητικές πράξεις τρίτων ή για την εγκυρότητα ή πιστότητα του
Πρωταθλήματος ή των όσων συνιστούν ή έχουν ρόλο ή λαμβάνουν μέρος στο
πρωτάθλημα, θα θεωρείται αντιαθλητική συμπεριφορά εφόσον δεν μπορεί να
υποστηριχθεί με στοιχεία ενώπιον της ∆ικαστικής Επιτροπής και θα τιμωρείται με
πρόστιμο.
39. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ∆ικαστική Επιτροπή θα ερμηνεύει την
αντιαθλητική συμπεριφορά ή ενέργεια ή πράξη με την ευρύτερη δυνατή έννοια του
όρου.

Αντιαθλητική συμπεριφορά ομάδας
40. Το πιο κάτω θα συνιστούν αντιαθλητική συμπεριφορά ομάδας και θα τιμωρούνται με
πρόστιμο:
Όταν αριθμός ποδοσφαιριστών απειλούν ή επιδεικνύουν δύναμη κατά διαιτητή,
παρατηρητή ή γυμνασίαρχου.
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Είσοδος θεατών στον αγωνιστικό χώρο
41. Απαγορεύεται ρητά η είσοδος φιλάθλων ή άλλων μη δικαιούχων ατόμων μέσα στον
αγωνιστικό χώρο οποιουδήποτε σταδίου, πριν, κατά τη διάρκεια και /ή μετά το τέλος
του αγώνα, είτε για σκοπούς πανηγυρισμού ή άλλως πως. Παράβαση του παρόντος
άρθρου συνεπάγεται πρόστιμο από τη ∆ικαστική Επιτροπή σε βάρος της ομάδας της
οποίας οι φίλαθλοι ή οι μη δικαιούχοι εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο.

∆ηλώσεις
42. Απαγορεύονται αυστηρά οι γραπτές ανακοινώσεις και/ ή οι δηλώσεις και/ ή
χαρακτηρισμοί σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών του
γραπτού λόγου που,
42.1. Θίγουν ή μειώνουν το κύρος της διαιτησίας και/ ή συγκεκριμένης διαιτησίας
και/ ή συγκεκριμένου διαιτητή και/ ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ ή
την προσωπικότητα διαιτητή.
42.2. Θίγουν ή μειώνουν το κύρος των παρατηρητών και/ ή συγκεκριμένου
παρατηρητή και/ ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ ή την
προσωπικότητα παρατηρητή.
42.3. Θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και/ ή το κύρος
οποιουδήποτε ατόμου που ενέχεται στο άθλημα του ποδοσφαίρου,
αξιωματούχου ή μέλους σωματείου, αξιωματούχου ή μέλους του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου της ΚΟΠ, της ΣΤΟΚ και των Ομοσπονδιών μελών της ΣΤΟΚ ή
υπαλλήλου της ΚΟΠ, της ΣΤΟΚ και των Ομοσπονδιών μελών της ΣΤΟΚ ή
μέλους επιτροπής της ΚΟΠ της ΣΤΟΚ και των Ομοσπονδιών μελών της ΣΤΟΚ
και/ ή θίγουν ή μειώνουν οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας που συμμετέχει στο
Πρωτάθλημα.
42.4. Άπτονται διαιτησίας που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να
διαιτητεύσει αγώνα που έπεται.
43. Απαγορεύονται γενικά οι δηλώσεις εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και/
ή του τίμιου παιγνιδιού και/ ή που μπορούν να συμβάλουν σε δυσπιστία κατά του
αθλήματος και /ή λειτουργών του αθλήματος και/ ή που μπορούν να συμβάλουν σε
και/ ή να υποκινήσουν αντιαθλητικές ενέργειες και /ή που γελοιοποιούν το άθλημα
ή άτομα και /ή που είναι μειωτικές για το ποδόσφαιρο ή μειωτικές για άτομα που
ενέχονται στο ποδόσφαιρο με οποιοδήποτε τρόπο και /ή που είναι σαρκαστικές για το
άθλημα και /ή άτομα κλπ.
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44. Επιτρέπεται η καλώς νοούμενη κριτική, κατά την κρίση της ∆ικαστικής Επιτροπής,
οποιασδήποτε μορφής και προς τον οποιοδήποτε. Επιτρέπονται οι κρίσεις φάσεων
αγώνα, δεδομένου ότι η κριτική δεν εκτείνεται και σε κρίσεις κατά του διαιτητή ή
άλλων.

ΚΟΠ
45. Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω, όλοι οι παραβάτες παραπέμπονται στη
∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής προστίμου και αποκλεισμό από αγώνα ή
αγώνες.
46. Για τους σκοπούς επιβολής ποινής, η ∆ικαστική Επιτροπή θα αποδέχεται το
οποιοδήποτε οπτικό ή ακουστικό ή οπτικοακουστικό υλικό κατατίθεται από την ΚΟΠ,
την ΣΤΟΚ ως έχει και δεν θα απαιτείται οποιαδήποτε άλλη υποστηρικτική μαρτυρία.
Για ανακοινώσεις στο γραπτό τύπο ή δηλώσεις στο γραπτό τύπο, θα θεωρείται
επαρκής για σκοπούς ποινής η απλή κατάθεση στη ∆ικαστική Επιτροπή του εντύπου
στο οποίο έγινε η ανακοίνωση ή η δήλωση.

Έκκληση προς φιλάθλους να μην προσέρχονται στα Στάδια
47. Απαγορεύεται στα μέλη της ΣΤΟΚ και τα μέλη της ∆ιοίκησης τους ή σε άλλους
που ενεργούν για λογαριασμό τους, να καλούν τους φιλάθλους, είτε δημοσίως,
είτε άλλως πως, να μην προσέρχονται ή να προσέρχονται σε μειωμένους αριθμούς
είτε στους εντός, είτε στους εκτός έδρας αγώνες τους, για οποιοδήποτε λόγο. Οι
παραβάτες θα παραπέμπονται στη ∆ικαστική Επιτροπή για αυστηρές κυρώσεις.

Προσωρινή διακοπή αγώνα
48. Σε περίπτωση που ενέργειες οπαδών, προκαλούν την προσωρινή διακοπή αγώνα
που διαρκεί πέραν των 5 λεπτών, το Σωματείο στο οποίο ανήκουν οι οπαδοί που
προκάλεσαν τη διακοπή θα τιμωρείται με πρόστιμο.
Σε περίπτωση που το παράπτωμα επαναληφθεί, είτε στον ίδιο αγώνα, είτε σε
διαφορετικό, η ∆ικαστική Επιτροπή θα επιβάλλει αυξημένο πρόστιμο και διεξαγωγή
ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών.
49. Σε περίπτωση που ενέργειες οπαδών, προκαλούν την προσωρινή διακοπή αγώνα
για περίοδο λιγότερη των 5 λεπτών, το Σωματείο στο οποίο ανήκουν οι οπαδοί που
προκάλεσαν τη διακοπή, θα παραπέμπεται στη ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή
προστίμου.

Εκφοβισμός
50. Οποιοσδήποτε εκφοβίζει ή απειλεί αξιωματούχο αγώνα, θα τιμωρείται με πρόστιμο
και αποκλεισμό από αγώνα ή αγώνες ή αποκλεισμό από το να εισέρχεται σε στάδιο.

Εξαναγκασμός
51. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί δύναμη ή βία ή απειλές για να πιέσει αξιωματούχο αγώνα
ούτως ώστε να πάρει ή να μην πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις ή να ενεργήσει με
συγκεκριμένο τρόπο ή οποιοσδήποτε παρεμποδίζει ή αποτρέπει αξιωματούχο αγώνα
από το να εξασκεί ελεύθερα τα καθήκοντα του, θα τιμωρείται με πρόστιμο και με
αποκλεισμό από αγώνα ή αγώνες ή αποκλεισμό από το να εισέρχεται σε στάδιο.
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Πρόκληση του κοινού
52. Οποιοσδήποτε προκαλεί το κοινό κατά τη διάρκεια αγώνα, θα αποκλείεται από δύο
αγώνες και πρόσθετα θα του επιβάλλεται πρόστιμο.

∆ημόσια υποκίνηση του κοινού
53. Οποιοσδήποτε που δημόσια υποκινεί, προτρέπει ή εξωθεί τρίτους προς επεισόδια ή
βία ή μίσος, θα τιμωρείται με ποινή τουλάχιστον 12 μηνών αποκλεισμού από αγώνες ή
αποκλεισμού από το να εισέρχεται σε στάδιο και με πρόστιμο.

Φιλονικία (καβγάς)
54. Συμμετοχή σε φιλονικία παραπέμπεται στη ∆ικαστική Επιτροπή και επιφέρει ποινή
αποκλεισμού από τουλάχιστον 8 αγώνες.
55.	∆εν τιμωρούνται άτομα που κατέβαλαν προσπάθεια για να μην γίνει ή να τερματιστεί
η φιλονικία ή να προστατεύσουν τρίτους ή να χωρίσουν όσους λάμβαναν μέρος σε
φιλονικία ή ενήργησαν για να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Άγνωστοι
56. Σε περίπτωση επεισοδίων όπου δεν μπορούν να αναγνωριστούν οι αυτουργοί
οποιασδήποτε παράβασης, το ∆ικαστικό Όργανο θα τιμωρεί το Σωματείο στο οποίο
ανήκουν ή φαίνονται να ανήκουν όσοι έλαβαν μέρος στα επεισόδια.
57. Σε περίπτωση επεισοδίων όπου δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί η ακριβής ευθύνη
εκάστου που έλαβε μέρος, το ∆ικαστικό Όργανο θα θεωρεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες
είναι πλήρως υπεύθυνοι για την παράβαση που έχει διαπραχθεί.

Πρόσθετες Κυρώσεις σαν αποτέλεσμα αποβολής
58. Πέραν του αυτόματου αποκλεισμού, που άλλως πως προβλέπεται από την παρούσα
προκήρυξη, θα επιβάλλεται πρόσθετος αποκλεισμός προς οποιοδήποτε άτομο που
αποβάλλεται από αγώνα με απευθείας κόκκινη κάρτα ως εξής.
58.1. (i) Ποινή προστίμου σε περίπτωση που αποστερεί την αντίπαλη ομάδα από
καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος, εκτός της περίπτωσης που ο ίδιος
ποδοσφαιριστής την ίδια ποδοσφαιρική περίοδο αποβληθεί για περισσότερες
από δύο φορές για αυτό το αδίκημα, οπότε θα του επιβάλλεται πέραν του
προστίμου και ποινή αποκλεισμού για τουλάχιστον ένα αγώνα.
58.2. (ii) Ποινή προστίμου σε περίπτωση που αποβλήθηκε για αντιαθλητικό παιχνίδι,
εκτός της περίπτωσης που ο ίδιος ποδοσφαιριστής την ίδια ποδοσφαιρική
περίοδο αποβληθεί για περισσότερες από δύο φορές για αυτό το αδίκημα,
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ΚΟΠ
πότε θα του επιβάλλεται πέραν του προστίμου και ποινή αποκλεισμού για
τουλάχιστον ένα αγώνα.
58.3. Τουλάχιστο δύο αγώνες για αντιαθλητική συμπεριφορά προς αντίπαλο
ποδοσφαιριστή ή άλλο άτομο εκτός από τους αξιωματούχους του αγώνα.
58.4. Τουλάχιστο τέσσερις αγώνες για επίθεση εναντίον αντίπαλου ποδοσφαιριστή ή
άλλου ατόμου εκτός από τους αξιωματούχους του αγώνα.
58.5. Τουλάχιστο έξι αγώνες σε περίπτωση που φτύνει αντίπαλο ποδοσφαιριστή ή
άλλο άτομο εκτός από τους αξιωματούχους του αγώνα.
59. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα επιβάλλεται και πρόστιμο.

Πλαστοπροσωπία
60. Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή σε αγώνα, η ομάδα στην οποία
ανήκει ο ποδοσφαιριστής, θα παραπέμπεται στη ∆ικαστική Επιτροπή για ποινή
προστίμου και αφαίρεσης 3 βαθμών.
61. Σε περίπτωση επανάληψης του παραπτώματος, η ομάδα θα παραπέμπεται στη
∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής διαβάθμισης.
62. Για επιβολή ποινής προστίμου και αποκλεισμού, θα παραπέμπεται και ο
εμπλεκόμενος ποδοσφαιριστής και ο προπονητής.

Πριμοδότηση Ποδοσφαιριστών
63. Απαγορεύεται αυστηρά σε οποιοδήποτε Σωματείο ή αξιωματούχο Σωματείου ή τρίτο
άτομο που ενεργεί με εντολές Σωματείου ή αξιωματούχου Σωματείου, να πριμοδοτεί
άλλο Σωματείο ή τους ποδοσφαιριστές του ή οποιοδήποτε άλλο υπάλληλο του. Σε
περίπτωση που το πράξει, το Σωματείο θα παραπέμπεται στη ∆ικαστική Επιτροπή για
επιβολή ποινής διαβάθμισης. Ανάλογες ποινές αποκλεισμού από το να εισέρχονται σε
Στάδια, θα επιβάλλονται και σε άτομα που εμπλέκονται.

Χρήση Λέιζερ
64. Σωματείο του οποίου οι φίλαθλοι χρησιμοποιούν λέιζερ κατά τη διάρκεια αγώνα, θα
παραπέμπεται στη ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή χρηματικής ποινής.

Άλλα παραπτώματα
65. Απαγορεύεται αυστηρά, σε Σωματεία, στα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου των
Σωματείων, σε υπαλλήλους (είτε με αμοιβή, είτε όχι) των Σωματείων, σε μέλη της
Προπονητικής ομάδας των Σωματείων και στους εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές
των Σωματείων, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ή να εκδίδουν ανακοινώσεις
που,
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Α.

Θίγουν ή μειώνουν το κύρος της διαιτησίας και/ή συγκεκριμένης διαιτησίας
και/ή συγκεκριμένου διαιτητή και/ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ή
την προσωπικότητα διαιτητή και/ή άπτονται διαιτησίας που πρόκειται να γίνει
ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα και/ή άπτονται φάσεων
αγώνα και/ή των αποφάσεων του διαιτητή σε συγκεκριμένες φάσεις αγώνα
και/ή δηλώσεις που είναι γενικής μορφής κατά της διαιτησίας αγώνα και/ή
δηλώσεις αόριστα αρνητικές για συγκεκριμένη διαιτησία και/ή δηλώσεις
που προτρέπουν την Επιτροπή ∆ιαιτησίας για να προβεί σε συγκεκριμένες
ενέργειες, αναφορικά με διαιτησία αγώνα.

Β.

Θίγουν ή μειώνουν το κύρος των Παρατηρητών και/ή συγκεκριμένου
Παρατηρητή και/ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα
Παρατηρητή και/ή άπτονται της βαθμολογίας που ο Παρατηρητής και/ή γενικά
του Φύλλου Αγώνα που συντάσσει ο Παρατηρητής για συγκεκριμένο αγώνα.

Γ.

Θίγουν ή μειώνουν το κύρος των μελών της Ε.∆ και/ή άπτονται του έργου της
Ε.∆.
Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω, οι παραβάτες θα παραπέμπονται στη
∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή κυρώσεων ως ακολούθως:
Σε περίπτωση που η παράβαση έχει διενεργηθεί από άτομο, το άτομο θα
καταδικάζεται σε αποκλεισμό από του να εισέρχεται σε οποιοδήποτε στάδιο για
τουλάχιστον ένα μήνα. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης από το ίδιο
άτομο, η ποινή θα αυξάνεται σε τουλάχιστον τρεις μήνες αποκλεισμό από το να
εισέρχεται σε οποιοδήποτε στάδιο.
Στο Σωματείο του παραβάτη θα επιβάλλεται ποινή ελάχιστου προστίμου.
Σε περίπτωση επανάληψης είτε από το ίδιο άτομο, είτε από άλλο, το ελάχιστο
πρόστιμο θα αυξάνεται.
Σε περίπτωση που η παράβαση έχει διενεργηθεί από Σωματείο, θα
καταδικάζεται σε πρόστιμο.
Για τους σκοπούς επιβολής ποινής, η ∆ικαστική Επιτροπή θα αποδέχεται το
οποιοδήποτε οπτικό ή ακουστικό ή οπτικοακουστικό υλικό κατατίθεται από τη
ΣΤΟΚ στην οποία έγινε το αδίκημα ως έχει και δεν θα απαιτείται οποιαδήποτε
άλλη υποστηρικτική μαρτυρία. Για ανακοινώσεις στο γραπτό τύπο ή δηλώσεις
στο γραπτό τύπο, θα θεωρείται επαρκής για σκοπούς ποινής η απλή κατάθεση
στη ∆ικαστική Επιτροπή του εντύπου, στο οποίο έγινε η ανακοίνωση ή η
δήλωση.
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Η πρόθεση αυτού του άρθρου στην Προκήρυξη, δεν επηρεάζεται καθ’
οιονδήποτε τρόπο από τα άρθρα 45 έως 49 του Κεφ. 15 της παρούσας
Προκήρυξης και/ή από οποιοδήποτε άλλο άρθρο και έχει αυξημένη ισχύ έναντι
οποιουδήποτε άλλου άρθρου της Προκήρυξης.

ΚΟΠ
66. Σε περίπτωση παραπτώματος που δεν αναφέρεται στην παρούσα, η ∆ικαστική
Επιτροπή θα επιβάλλει ποινή στον παραβάτη σύμφωνα με το πνεύμα της παρούσας
προκήρυξης.
67. Όλες οι ποινές αποκλεισμού που επιβάλλονται από τα δικαστικά σώματα ΣΤΟΚ στο
Πρωτάθλημα Ένταξης, θα ισχύουν και για τα Πρωταθλήματα των Ομοσπονδιών
Μελών της ΣΤΟΚ και στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ και στα Πρωταθλήματα ΚΟΠ.
Επιπλέον όλες οι ποινές που θα επιβάλλονται από τα ∆ικαστικά Σώματα της ΣΤΟΚ στο
Πρωτάθλημα της Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ θα ισχύουν για τα Πρωταθλήματα που
διοργανώνει η ΚΟΠ και οι Ομοσπονδίες μέλη της ΣΤΟΚ.
68. Όλες οι χρηματικές ποινές να είναι πληρωτέες εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση
της απόφασης, εκτός από τις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται αναφορικά με
δηλώσεις και/ή ανακοινώσεις οι οποίες θα είναι πληρωτέες εντός επτά (7) ημερών
από την κοινοποίηση της απόφασης. Σε περίπτωση μη πληρωμής των ποινών
εντός των πιο πάνω προθεσμιών, θα παραπέμπονται στην ∆ικαστική Επιτροπή οι
καταγγελομένοι για επιβολή ποινής για παρακοή της απόφασης της ∆ικαστικής
Επιτροπής.
Σε τέτοια παραπομπή πέραν του χρηματικού προστίμου θα επιβάλλεται υποχρεωτικά
και η ποινή της αφαίρεσης βαθμών. Αν μετά την επιβολή της ποινής το αδίκημα
εξακολουθεί να υφίσταται, το Σωματείο θα παραπέμπεται εκ νέου στην ∆ικαστική
Επιτροπή για επιβολή μεγαλύτερης ποινής.
Σε περίπτωση που ο καταγγελόμενος είναι φυσικό πρόσωπο στην ∆ικαστική Επιτροπή
θα παραπέμπεται για παρακοή και το Σωματείο στο οποίο το φυσικό πρόσωπο ανήκει
κατά την ημέρα επιβολής της ποινής.
69. Οι εφέσεις πρέπει να είναι γραπτές και να καταχωρούνται στην γραμματεία της
ΣΤΟΚ για την προσοχή του Εφετείου, εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης απόφασης, να είναι επαρκώς αιτιολογημένες και η καταχώρηση
τους να επιβεβαιώνεται γραπτώς από την γραμματεία της ΣΤΟΚ. Εξαιρούνται οι
εφέσιμες ποινές που επιβάλλονται από τη ∆ικαστική Επιτροπή, στις οποίες αναφέρεται
ρητά, ότι δεν θα ακολουθήσει αιτιολογημένη απόφαση, οπότε οι τρεις μέρες ξεκινούν
από την κοινοποίηση της ποινής από την γραμματεία της ΣΤΟΚ.
Το τέλος καταχώρησης έφεσης, καθορίζεται στα 800 ευρώ και πρέπει να
καταβάλλεται ταυτόχρονα με την καταχώρηση της. Η ΣΤΟΚ εξαιρείται της
υποχρέωσης καταβολής τέλους.
Εάν οι προθεσμίες αυτές δεν τηρηθούν ή η έφεση δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη,
ο Πρόεδρος θα κηρύσσει την έφεση ως μη αποδεκτή.
Οι προθεσμίες που ορίζονται στο παρόν Άρθρο δεν μπορούν να παραταθούν.
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XVI. Οικονοµικές
∆ιατάξεις
∆ικαιώματα ΣΤΟΚ
1. Η ΣΤΟΚ δεν έχει ποσοστά επί των εισπράξεων.

∆ιανομή Καθαρών Εισπράξεων
2. Οι καθαρές εισπράξεις από τους αγώνες του Πρωταθλήματος περιέρχονται στο
γηπεδούχο Σωματείο.
3. Σε περίπτωση ζημιάς, αυτή καταβάλλεται από το γηπεδούχο σωματείο.

Έξοδα Συμμετοχής σε Αγώνα
4. Όλα τα έξοδα συμμετοχής σε αγώνα του Πρωταθλήματος θα βαραίνουν τα Σωματεία
συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μετακίνησης.

Αποζημίωση ∆ιαιτησίας
5. Η αμοιβή των διαιτητών είναι 170 Ευρώ ο διαιτητής και από 95 Ευρώ ο κάθε βοηθός
διαιτητής. Ο παρατηρητής θα παίρνει 75 Ευρώ.
6. Πρόσθετα της αμοιβής διαιτησίας, οι διαιτητές και παρατηρητές θα πληρώνονται και
τα πραγματικά οδοιπορικά τους έξοδα όπως εκάστοτε θα καθορίζεται από την ΚΟΠ.

Μη πληρωμή Διαιτητών
7. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των ∆ιαιτητών και του παρατηρητή (αμοιβή και
οδοιπορικά) κατά την ημέρα του αγώνα, η γηπεδούχος ομάδα θα παραπέμπεται στην
∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής προστίμου. Το ίδιο θα ισχύει σε περίπτωση
που το Σωματείο πληρώνει με επιταγές οι οποίες δεν έχουν αντίκρισμα και/ ή δεν
μπορούν να εξαργυρωθούν. Αν μετά την επιβολή της ποινής το πταίσμα εξακολουθεί
να υφίσταται το Σωματείο θα παραπέμπεται εκ νέου στην ∆ικαστική Επιτροπή. Η
∆ικαστική Επιτροπή θα επιβάλλει πρόσθετη ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών σε περίπτωση
που το παρόν πταίσμα επαναλαμβάνεται πέραν 3 περιπτώσεων.
Ο διαιτητής και ο παρατηρητής θα πρέπει να σημειώνει επί του Φύλλου Αγώνα και/ή
στην έκθεση του κατά πόσο η αμοιβή και τα οδοιπορικά έχουν εξοφληθεί ή όχι.
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ΚΟΠ
Πνευματικά και άλλα Δικαιώματα
8. Το σήμα της ΣΤΟΚ και /ή το όνομα αυτής και /ή οι αγώνες του Πρωταθλήματος
και /ή το πρόγραμμα αγώνων του Πρωταθλήματος και /ή κάθε τι που σχετίζεται με
το Πρωτάθλημα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΣΤΟΚ και απαγορεύεται σε
οποιοδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο η χρήση τους ή η χορήγηση
άδειας για την χρήση τους, χωρίς την γραπτή έγκριση της ΣΤΟΚ.
9. Τα σήματα, τα ονόματα των ομάδων, τα χρώματα των στολών των ποδοσφαιριστών
των ομάδων, τα λάβαρα και οι σημαίες των ομάδων καθώς και κάθε τι άλλο
που σχετίζεται με τις ομάδες, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ομάδων και
απαγορεύεται σε οποιοδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο η χρήση
τους ή η χορήγηση άδειας για την χρήση τους χωρίς την γραπτή έγκριση των ομάδων.
10. Τα μέλη της ΣΤΟΚ συμφωνούν ότι η χρήση οποιασδήποτε πνευματικής τους
ιδιοκτησίας από την ΣΤΟΚ επιτρέπεται.
11. Απαγορεύεται ρητά, σε κάθε άτομο που σχετίζεται με το άθλημα και που δεσμεύεται
με την παρούσα προκήρυξη να λαμβάνει μέρος σε διαφήμιση με οποιοδήποτε τρόπο
επιδεικνύοντας, σήματα, σύμβολα, στολές και κάθε τι άλλο που αποτελεί πνευματικό
δικαίωμα της ΣΤΟΚ και /ή των μελών της ΣΤΟΚ χωρίς την προηγούμενη άδεια της
ΣΤΟΚ και /ή των μελών της ανάλογα.
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XVII. Άλλα Πρωταθλήµατα
1. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσει στον εαυτό του το αποκλειστικό δικαίωμα
όπως προκηρύξει και άλλα πρωταθλήματα με ειδική προς τούτο εγκύκλιο και/ ή
προκήρυξη.
2. Απαγορεύεται ρητά σε μέλος της ΣΤΟΚ να λάβει μέρος σε πρωτάθλημα που δεν
προκηρύσσεται από την ΚΟΠ ή την ΣΤΟΚ χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της
ΣΤΟΚ.

All Star Game
3. Επειδή η ΣΤΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να προγραμματίσει την διεξαγωγή αγώνα All
Star, καθορίζεται ότι η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών που θα κληθούν να λάβουν
μέρος στον εν λόγω αγώνα είναι υποχρεωτική.
4. Ποδοσφαιριστής που ενώ έχει κληθεί αρνείται να προσέλθει στον αγώνα, θα
παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής αποκλεισμού από
τουλάχιστον 2 αγώνες του Πρωταθλήματος.

Φιλικοί Αγώνες Απαγορεύονται
5. Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή ομάδας μέλους της ΣΤΟΚ σε φιλικά παιγνίδια ή
τουρνουά στην Κύπρο χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΣΤΟΚ.
6. Σε περίπτωση συγκατάθεσης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΤΟΚ μπορεί να
καθορίσει και τους όρους συμμετοχής σε φιλικό αγώνα ή τουρνουά στην Κύπρο.
7. Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή ποδοσφαιριστή μέλους της ΣΤΟΚ σε οποιοδήποτε
αγώνα ή πρωτάθλημα που δεν έχει εγκριθεί από την ΣΤΟΚ. Ποδοσφαιριστής που
λαμβάνει μέρος σε αγώνα ή πρωτάθλημα που δεν έχει εγκριθεί από την ΣΤΟΚ
θα παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή για κυρώσεις αποκλεισμού του από
επίσημους αγώνες που διοργανώνονται από την ΣΤΟΚ.
8. Απαγορεύεται ρητά η διαιτησία από διαιτητή που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο
διαιτητών της ΚΟΠ οποιουδήποτε αγώνα που διεξάγεται χωρίς την έγκριση της
ΚΟΠ. ∆ιαιτητής που διαιτητεύει αγώνα που δεν έχει εγκριθεί από την ΚΟΠ θα
παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή για κυρώσεις αποκλεισμού από αγώνες.
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9. Απαγορεύεται η διοργάνωση φιλικού αγώνα και /ή τουρνουά από οποιοδήποτε μέλος
της ΣΤΟΚ χωρίς την συγκατάθεση της ΣΤΟΚ. Σε περίπτωση που το πράξει το μέλος
θα παραπέμπεται στην ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής προστίμου.

ΚΟΠ

ΧVIII. ∆ιάφορα
Θέματα μη Προβλεπόμενα
1. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη θα
αποφασίζει τελεσίδικα το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΟΚ.

Ερμηνεία
2. Οσάκις τίθεται θέμα ερμηνείας άρθρου ή άρθρων της παρούσας προκήρυξης, την
ερμηνεία θα την δίνει η Εκτελεστική Επιτροπή. Εάν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος
αμφισβητεί την ερμηνεία της Εκτελεστικής Επιτροπής δικαιούται να προσφύγει στο
Εφετείο της ΣΤΟΚ εντός 48 ωρών από την κοινοποίηση σε αυτόν της ερμηνείας της
Εκτελεστικής Επιτροπής. Το Εφετείο της ΣΤΟΚ θα αποφασίζει τελεσίδικα επί της
ερμηνείας που έχει δοθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή. Μαζί με την προσφυγή θα
πρέπει να κατατίθεται και το σχετικό παράβολο που είναι το ίδιο με την καταχώρηση
έφεσης σε απόφαση της ∆ικαστικής Επιτροπής.

Τροποποίηση Προκήρυξης
3. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΚ, οι διατάξεις της παρούσας
Προκήρυξης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε.

Ποιους αφορά
4. Η παρούσα προκήρυξη αφορά, επηρεάζει και δεσμεύει τα μέλη της ΣΤΟΚ, τα μέλη
των μελών της ΣΤΟΚ, Ομάδες, μέλη ∆ιοικήσεως μελών της ΣΤΟΚ, υπαλλήλους
(είτε έναντι αμοιβής, είτε χωρίς αμοιβή) μελών της ΣΤΟΚ, μέλη ∆ιοικήσεως και
υπαλλήλους του Συνδέσμου ∆ιαιτητών Κύπρου, Γυμνασιάρχους, μέλη διοικήσεως,
αξιωματούχων και υπαλλήλων Εταιρειών ομορρύθμων ή περιορισμένης ευθύνης
δια μετοχών ή εγγυήσεως ή εγγυήσεως με ή χωρίς μετοχές και /ή άλλων νομικών
προσώπων προς τα οποία Σωματείο μέλος της ΣΤΟΚ έχει μεταβιβάσει, εκχωρήσει
ή παραχωρήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο μεταφέρει την ευθύνη της διαχείρισης
και /ή λειτουργίας των ποδοσφαιρικών του ομάδων ή άλλων συναφών προς το
άθλημα δραστηριοτήτων, ποδοσφαιριστών, Προπονητών, Βοηθών Προπονητών,
φυσιοθεραπευτών, μασέρ, Ιατρών, μελών Σωμάτων της ΣΤΟΚ, διαιτητών, βοηθών
διαιτητών, διερμηνέων ή παρατηρητών διαιτησίας και οποιοδήποτε άλλο άτομο ή
ομάδα που έχουν σχέση με το Πρωτάθλημα.
5. Όλοι οι πιο πάνω θεωρούνται ότι έχουν διαβάσει την παρούσα προκήρυξη και ότι
συμφωνούν με όλες τις διατάξεις της και δεσμεύονται να τις τηρούν. Ουδείς δύναται
να επικαλεστεί άγνοια των διατάξεων της προκήρυξης για οποιοδήποτε λόγο.
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Ευθύνη
6. Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης την ευθύνη για τις πράξεις και ή τις
ενέργειες των οπαδών ομάδας τις φέρει αποκλειστικά η ομάδα στην οποία ανήκουν
ή υποστηρίζουν ή η ομάδα στην οποία φαίνεται ότι ανήκουν ή υποστηρίζουν οι
εν λόγω οπαδοί. Το μέλος της ΣΤΟΚ θα φέρει την ευθύνη και για ενέργειες ή
ανακοινώσεις των Συνδέσμων Φιλάθλων ή άλλης οργάνωσης οπαδών του μέλους.
7. Για τις πράξεις των ποδοσφαιριστών, των μελών διοίκησης, προπονητών, βοηθών
προπονητών, ιατρών, φυσιοθεραπευτών, φροντιστών, μεταφραστών, υπαλλήλων
γενικά έναντι αμοιβής ή όχι, ατόμων που ευρίσκονται στο πάγκο της ομάδας και
γενικά ατόμων που εμφανίζονται για την ομάδα ή εκ μέρους ομάδας, την ευθύνη
φέρει η ομάδα και το μέλος της ΣΤΟΚ εκτός από την ατομική ευθύνη που υπάρχει.
8. Το μέλος του οποίου η ομάδα αγωνίζεται στην έδρα της θα είναι εκάστοτε υπεύθυνο
για την τάξη και ασφάλεια στο στάδιο, πριν, κατά την διάρκεια και μετά την λήξη του
κάθε αγώνα. Σε περίπτωση που οι διευθετήσεις για την τάξη και ασφάλεια στο στάδιο
κρίνονται ανεπαρκείς την ευθύνη θα φέρει το μέλος.

Ευθύνη ΣΤΟΚ και ΚΟΠ
9. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΤΟΚ και/ ή του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
της ΣΤΟΚ και /ή του προσωπικού της ΣΤΟΚ, και /ή τα μέλη οποιασδήποτε
Επιτροπής της ΣΤΟΚ συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της ∆ικαστικής
Επιτροπής της ΣΤΟΚ δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε ευθύνη (αστική ή άλλως πως)
για οποιαδήποτε γνώμη ή άποψη εκφράζουν ή για το περιεχόμενο των αποφάσεων
ή των εγκυκλίων που εκδίδουν ή για την εργασία που διενεργούν κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους.
10. Καμία απόφαση εναντίον της ΣΤΟΚ και των οργάνων αυτής δεν μπορεί να περιέχει
το στοιχείο της αποζημίωσης.
11.	∆εν μπορούν να παραπεμφθούν στην ∆ικαστική Επιτροπή μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου της ΣΤΟΚ ή μέλη του προσωπικού της ΣΤΟΚ για παράβαση της
παρούσας προκήρυξης. Παραβάσεις της παρούσας προκήρυξης από μέλη του
∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΚ και/ ή του προσωπικού της ΣΤΟΚ θα εξετάζονται
από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.

Αποφάσεις ΦΙΦΑ, ΟΥΕΦΑ
12. Όλες οι αποφάσεις της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ ή των οργάνων τους, δεσμεύουν
και την ΣΤΟΚ, τα μέλη της, τις ομάδες των μελών της και άτομα που αφορούν και
εφαρμόζονται άμεσα από την Εκτελεστική Επιτροπή. Οι εν λόγω αποφάσεις θα έχουν
ισχύ από την ημέρα και ώρα που έχουν κοινοποιηθεί στην ΣΤΟΚ για εφαρμογή.
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ΚΟΠ
Γενικά
13. Η παρούσα προκήρυξη μαζί με όλα τα συνημμένα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία
της ΣΤΟΚ και κανένα μέρος της ή ολόκληρη δεν μπορεί να δημοσιευτεί ή εκδοθεί με
οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της ΣΤΟΚ.

Υπογραφές

∆ρ. Μαρίνος Κ. Τιμοθέου			
Πρόεδρος 				

Νίκος Γιατρού
Γενικός Γραμματέας

07/06/2018
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