
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
Αγώλσλ Κππέιινπ Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ  

Α΄ θαη Β΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο (Super League- Football League) 
πεξηόδνπ 2016-2017 

  
Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ 

έρνληαο ππ' όςε: 
1.    Σν Καηαζηαηηθό ηεο 

2.    Σηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ ηεο 
3.    Σελ από 14.06.2016 απόθαζε  ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (Δ.Δ.) ηεο     Δ.Π.Ο. (Νν 

57) 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

Σε δηνξγάλσζε ησλ αγώλσλ ηνπ Κππέιινπ Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ ηεο Α΄ Δζληθήο 
θαηεγνξίαο (Super League) θαη ηεο Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο (Football League) γηα ηελ 
πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2016- 2017. 
 
 
  
Άξζξν 1: Πξνθήξπμε/Αξκνδηόηεηα 
Ζ Πξνθήξπμε είλαη πξόηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζύκβαζεο κεηαμύ ηεο Δ.Π.Ο., σο 
δηνξγαλώηξηαο, θαη ησλ νκάδσλ ηεο Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο (Super League) θαη ηεο Β΄ 
Δζληθήο Καηεγνξίαο ( Football League) πνπ κεηέρνπλ ζην Κύπειιν Δπαγγεικαηηθώλ 
Οκάδσλ. 
Ζ ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε απηόκαηα, ρσξίο θακία επηθύιαμε, κε ηελ θαηάζεζε 
ζηελ Δ.Π.Ο. ηεο Γήισζεο πκκεηνρήο  Π.Α.Δ./νκάδαο. 
Απνδνρή ηεο πξνθήξπμεο κε επηθύιαμε δελ γίλεηαη δεθηή θαη νδεγεί ζηελ επηβνιή ησλ 
πξνβιεπόκελσλ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ. 
Ζ αξκνδηόηεηα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ηνπ Κππέιινπ Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ αλήθεη ζηελ 
Δπηηξνπή Κππέιινπ (εθεμήο « ε Δπηηξνπή») ηεο Δ.Π.Ο. 

Άξζξν 2. Γηαηάμεηο δηεμαγσγήο 
Όινη νη αγώλεο Κππέιινπ Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ  δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
α. ησλ Καλόλσλ Παηρληδηνύ, πνπ ηζρύνπλ δηεζλώο θαη νξίδνληαη από ην Γηεζλέο πκβνύιην 
ηεο F.I.F.A., 
β. ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο   
γ. ησλ απνθάζεσλ ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο. πνπ ξπζκίδνπλ ή ζα ξπζκίδνπλ εηδηθά ζέκαηα πνπ δελ 
πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα. 

Άξζξν 3:  Γήισζε πκκεηνρήο /Παξάβνιν 
Οη νκάδεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ζηελ Δ.Π.Ο., έσο ηελ Σεηάξηε 
17 Απγνύζηνπ 2016 θαη ώξα 14.00, Γήισζε πκκεηνρήο ζε εηδηθό έληππν, πνπ ζα γίλεη 
γλσζηό ζηηο νκάδεο, κέζσ δεκνζηνπνίεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο. 

Ζ Γήισζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν πνπ θαζνξίζζεθε σο εμήο: 
Γηα ηηο νκάδεο ηεο Α΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο:  5.000 επξώ 
Γηα ηηο νκάδεο Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο:  3.000 επξώ 

 
Οκάδεο, πνπ δελ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, πξνο ηελ Δ.Π.Ο. θαη 
ηηο Δλώζεηο πνπ αλήθνπλ, κέρξη ηελ εκέξα ηεο πξώηεο θιήξσζεο  ζεσξείηαη όηη δελ 
ππέβαιιαλ Γήισζε πκκεηνρήο. 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νκάδεο ησλ δύν επαγγεικαηηθώλ θαηεγνξηώλ, πνπ δηθαηνύληαη  
ζπκκεηνρήο ζην Κύπειιν Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ, δελ ιάβνπλ κέξνο ή πξνθύςεη  
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κηθξόηεξνο αξηζκόο νκάδσλ ζε θαηεγνξία από ηνλ πξνβιεπόκελν, ε Δ.Π.Ο,. δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη αλάινγα ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ. 

Άξζξν 4:  ύζηεκα δηεμαγσγήο αγώλσλ 
Οη αγώλεο Κππέιινπ Διιάδνο εμειίζζνληαη θαη νινθιεξώλνληαη ζε έμη (6) θάζεηο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ Σειηθνύ Αγώλα. 
Γηα  θάζε κία από ηηο πέληε (5) πξώηεο θάζεηο ηεο δηνξγάλσζεο ζα δηεμαρζεί κία αληίζηνηρε 
δεκόζηα θιήξσζε.  

1ε θάζε   
Θα ιάβνπλ κέξνο όζεο νκάδεο ηεο Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο (Football League) θαηαζέζνπλ 
δήισζε ζπκκεηνρήο. 
Σν ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηεο πξώηεο θάζεο ζα νξηζηηθνπνηεζεί ακέζσο κόιηο γίλεη επηζήκσο 
γλσζηόο ν ηειηθόο αξηζκόο ησλ νκάδσλ ηεο Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο (Football League) πνπ ζα 
πάξνπλ κέξνο. 
ε θάζε πεξίπησζε ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο πνπ ζα επηιεγεί ζα δηαζθαιίδεη ηελ πξόθξηζε 
ζηελ επόκελε (2ε) θάζε δεθαέμη (16) νκάδσλ. 

2ε θάζε 
α.  Γηεμαγσγή/όκηινη  
Θα ιάβνπλ κέξνο νη δεθαέμη (16) νκάδεο ηεο Β΄ Δζληθήο (Football League), όπσο πξνέθπςαλ 
από  ηελ 1ε θάζε,  θαη νη δεθαέμη (16) νκάδεο ηεο Α΄ Δζληθήο ( Super League). ύλνιν 
ηξηάληα δύν (32) νκάδεο.  
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε ην ζύζηεκα ησλ νκίισλ. Οη αγώλεο ησλ νκίισλ ζα είλαη κνλνί 
θαη  ζα νινθιεξσζνύλ ζε δηαδηθαζία ηξηώλ (3) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. 

Οη ηξηάληα δύν (32) νκάδεο ζα ζπγθξνηήζνπλ νρηώ νκίινπο θαη ν θάζε όκηινο ζα απνηειείηαη 
από ηέζζεξηο (4) νκάδεο, από ηηο νπνίεο δύν (2) ζα είλαη ηεο Super League θαη δύν (2) ηεο 
Football League. 

β. Κιήξσζε 
ηελ πξώηε θιεξσηίδα ζα ηνπνζεηεζνύλ νη νκάδεο ηεο Super League πνπ θαηαηάρηεθαλ ζηε 
ιήμε ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ ηνπ πξσηαζιήκαηνο 2015-2016 ζηηο ζέζεηο έλα έσο νρηώ (1 
έσο 8) ηεο βαζκνινγίαο. 
Οη νκάδεο απηέο ζα πάξνπλ ηνλ αξηζκό έλα (1). 
ηε δεύηεξε θιεξσηίδα ζα ηνπνζεηεζνύλ νη νκάδεο ηεο Super League πνπ θαηαηάρηεθαλ ζηε 
ιήμε ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ ηνπ πξσηαζιήκαηνο 2015-2016 ζηηο ζέζεηο ελληά έσο 
δεθαηέζζεξα (9 έσο 14) θαη νη δύν (2) νκάδεο πνπ πξνβηβάζηεθαλ από ηε Football League. 
Οη νκάδεο απηέο ζα πάξνπλ ηνλ αξηζκό δύν (2) 
ηελ ηξίηε θιεξσηίδα ζα ηνπνζεηεζνύλ νρηώ ( 8) νκάδεο ηεο Β΄ Δζληθήο, όπσο ζα 
πξνθύςνπλ από  ηε δεκόζηα θιήξσζε.  
Οη νκάδεο απηέο ζα πάξνπλ ηνλ αξηζκό ηξία (3). 
ηελ ηέηαξηε θιεξσηίδα ζα ηνπνζεηεζνύλ νη ππόινηπεο νρηώ (8)  νκάδεο ηεο Football  
League. 
Οη νκάδεο απηέο ζα πάξνπλ ηνλ αξηζκό ηέζζεξα (4). 
Οη νρηώ (8) όκηινη ζα ζπγθξνηεζνύλ κε κία νκάδα από θάζε κία από ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 
πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζε όκηιν θαηόπηλ θιήξσζεο. 
Ζ ζπγθξόηεζε ζα μεθηλήζεη από ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία θαη ζα νινθιεξσζεί, κε ηηο νκάδεο ηεο 
πξώηεο θαηεγνξίαο. 

γ. ύζηεκα Γηεμαγσγήο/ Πξόθξηζε 
Σν ζύζηεκα  δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ηεο 2εο θάζεο, ζα δηαζθαιίδεη, ξεηώο, όηη νη δύν 
νκάδεο ηεο Α΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο ζα δώζνπλ δύν (2) αγώλεο εθηόο έδξαο θαη έλα (1) ζηελ 
έδξα ηνπο θαη νη δύν (2) νκάδεο ηεο Β΄ Δζληθήο ζα δώζνπλ δύν (2) αγώλεο ζηελ έδξα ηνπο 
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θαη έλα (1) αγώλα εθηόο έδξαο, σο αθνινύζσο: 
1ε αγσληζηηθή: 1Υ2, 4Υ3 
2ε αγσληζηηθή: 3Υ1, 2Υ4 
3ε αγσληζηηθή: 3Υ2, 4Υ1. 

Πξνθξίλνληαη ζηελ επόκελε θάζε νη δύν πξώηεο νκάδεο ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο θάζε νκίινπ. 

δ.  Ιζνβαζκίεο   
ηνπο αγώλεο ηεο 2εο θάζεο ζε πεξηπηώζεηο ηζνβαζκίαο νκάδσλ ζηελ ηειηθή βαζκνινγηθή 
θαηάηαμε θάζε νκίινπ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π. Δπαγγεικαηηθώλ 
Πξσηαζιεκάησλ. 

3ε θάζε  
Θα ιάβνπλ κέξνο νη δέθα εμ (16)  νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηνπο αγώλεο ηεο 2εο 
Φάζεο Θα δηεμαρζνύλ νθηώ (8) δηπινί αγώλεο (εληόο θαη εθηόο έδξαο). 
Από ηηο δέθα έμη (16) νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ από ηε 2ε θάζε νη νρηώ (8) νκάδεο, πνπ 
θαηέιαβαλ ηελ πξώηε ζέζε ζηνλ όκηιό ηνπο, ζα ζπγθξνηήζνπλ ην πξώην γθξνππ 
δπλακηθόηεηαο θαη νη ππόινηπεο νρηώ (8) νκάδεο ζα ζπγθξνηήζνπλ ην δεύηεξν γθξνππ 
δπλακηθόηεηαο. 
Κάζε κία νκάδα από ην πξώην γθξνππ ζα θιεξσζεί κε κηα νκάδα από ην δεύηεξν γθξνππ. 
Γεπεδνύρνη ζηνλ πξώην αγώλα ζα είλαη νη νκάδεο ηνπ δεύηεξνπ γθξνππ δπλακηθόηεηαο θαη νη 
επαλαιεπηηθνί αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζηηο έδξεο ησλ νκάδσλ ηνπ πξώηνπ γθξνππ 
δπλακηθόηεηαο. 
Οκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ από ηνλ ίδην όκηιν ηεο 2εο θάζεο δελ ζα αγσληζηνύλ 
κεηαμύ ηνπο. Η δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο ζα δηακνξθσζεί αλαιόγσο. 
Οη  νρηώ (8) ληθήηξηεο νκάδεο ζα πξνθξηζνύλ ζηελ επόκελε θάζε. 

4ε θάζε 
Θα ιάβνπλ κέξνο νη νθηώ (8) ληθήηξηεο νκάδεο πνπ ζα αλαδεηρζνύλ από ηνπο αγώλεο ηεο 3εο 
Φάζεο. Θα δηεμαρζνύλ ηέζζεξηο (4) δηπινί αγώλεο (εληόο θαη εθηόο έδξαο) ρσξίο 
πεξηνξηζκνύο ζηελ θιήξσζε. 
Οη  ηέζζεξηο (4)  ληθήηξηεο νκάδεο ζα πξνθξηζνύλ ζηελ επόκελε θάζε. 

5ε θάζε     
Θα ιάβνπλ κέξνο ηέζζεξηο (4) ληθήηξηεο νκάδεο πνπ ζα αλαδεηρζνύλ από ηνπο αγώλεο ηεο 
4εο Φάζεο. Θα δηεμαρζνύλ δύν (2) δηπινί αγώλεο (εληόο θαη εθηόο έδξαο), ρσξίο 
πεξηνξηζκνύο ζηελ θιήξσζε. 
Οη  δύν (2)  ληθήηξηεο νκάδεο ζα πξνθξηζνύλ γηα ηνλ Σειηθό Αγώλα . 
Σαπηόρξνλα κε ηελ θιήξσζε ηεο 5εο θάζεο ζα δηεμαρζεί θαη ε θιήξσζε γηα ηελ ηππηθά 
γεπεδνύρν νκάδα ζηνλ Σειηθό Αγώλα. 

6ε θάζε / Σειηθόο Αγώλαο  
Ζ έδξα ηνπ Σειηθνύ Αγώλα ηνπ Κππέιινπ Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ ζα απνθαζηζηεί από ηελ 
Δ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο., κεηά από πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο Κππέιινπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
αγώλσλ ηεο 2εο θάζεο. 
Η Δ.Π.Ο. δύλαηαη λα νξίζεη σο έδξα δηεμαγσγήο ηνπ Σειηθνύ Αγώλα γήπεδν εθηόο 
Διιάδνο κε πξώηε επηινγή γήπεδν ηεο Γεξκαλίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
θαλνληζκώλ FIFA/UEFA. 
Ωο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ νξίδεηαη ην άββαην 06 Μαΐνπ 2017, εθηόο αλ πξνθύςνπλ 
ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 
ε πεξίπησζε ηζόπαινπ απνηειέζκαηνο ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ ηειηθνύ αγώλα  ν ληθεηήο 
αλαδεηθλύεηαη κε ηελ δηαδηθαζία εκίσξεο παξάηαζεο  θαη εθηέιεζεο επαλνξζσηηθώλ 
ιαθηηζκάησλ (πέλαιηη) θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνπλ νη Καλόλεο ηνπ Παηρληδηνύ ( 
Laws of the Game). 
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Άξζξν 4Α: Γεληθέο δηαηάμεηο δηεμαγσγήο: 
ηνπο αγώλεο  ηεο 1εο, 4εο  θαη 5εο  θάζεο ν πξώηνο αγώλαο ζα δηεμάγεηαη ζην γήπεδν ηεο 
νκάδαο πνπ θιεξώλεηαη γεπεδνύρνο , ν δε δεύηεξνο   ζην γήπεδν ηεο αληίπαιεο  νκάδαο. 
Γεπεδνύρνο ζα είλαη πάληα ε νκάδα πνπ θιεξώλεηαη πξώηε. 
ηνπο αγώλεο ηεο 3εο θάζεο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 
Κάζε αιιαγή γεπέδνπ θαη γεπεδνύρνπ κε ζπκθσλία ησλ νκάδσλ απαγνξεύεηαη. 

ηνπο αγώλεο  ηεο 1εο , 3εο, 4εο  θαη 5εο  θάζεο αλ, από ηα απνηειέζκαηα θαη  ησλ δύν 
αγώλσλ, δελ πξνθύπηεη ε νκάδα πνπ πξνθξίλεηαη, ηόηε ηα ηέξκαηα ηα νπνία πέηπρε θάζε 
νκάδα ζηνλ εθηόο έδξαο αγώλα ηεο ππνινγίδνληαη δηπιά. Ζ νκάδα, ε νπνία κε απηό ηνλ 
ππνινγηζκό ζπγθεληξώλεη ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό ηεξκάησλ, πξνθξίλεηαη ζηελ επόκελε 
θάζε. 
Αλ νη δύν νκάδεο ζεκεηώζνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ηεξκάησλ ζηνλ εληόο θαη εθηόο έδξαο αγώλα, 
ηόηε ν δεύηεξνο αγώλαο,  κεηά ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ, παξαηείλεηαη θαηά δύν δεθαπεληάιεπηα 
εκίρξνλα (εκίσξε παξάηαζε). 
Αλ ν αξηζκόο ησλ ηεξκάησλ, ηα νπνία ζα επηηύρνπλ δύν νκάδεο θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο 
εκίσξεο παξάηαζεο, είλαη ν ίδηνο, ηόηε ηα ηέξκαηα πνπ ζεκείσζε ε θηινμελνύκελε νκάδα 
ππνινγίδνληαη δηπιά θαη πξνθξίλεηαη απηή. 
Αλ, όκσο, θαηά ηελ πην πάλσ εκίσξε παξάηαζε δελ ζεκεησζεί ηέξκα ηόηε ν ληθεηήο ζα 
αλαδεηρζεί κε εθηέιεζε επαλνξζσηηθώλ ιαθηηζκάησλ (πέλαιηη) θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπνπλ νη Καλόλεο ηνπ Παηρληδηνύ ( Laws of the Game). 

Άξζξν 5: Δπίιπζε  Γηαθνξώλ 
Οη, πάζεο θύζεσο δηαθνξέο, πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ θαη ηεο 
πξνθήξπμεο θαη αθνξνύλ: 
α. ζηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο ηνπ Κππέιινπ Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ Α΄ θαη Β΄ 
Δζληθήο θαηεγνξίαο θαη 
β. ζε θάζε πξόζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε απηέο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ηδηόηεηα, 
επηιύνληαη κόλν από ηα αξκόδηα ζεζκνζεηεκέλα δηθαηνδνηηθά όξγαλα ηνπ πνδνζθαίξνπ. 
Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην Κύπειιν θαη ηελ απνδνρή ηεο παξνύζαο νη νκάδεο 
ζπκθσλνύλ, απνδέρνληαη θαη θαζηζηνύλ απνθιεηζηηθά αξκόδηα δηθαηνδνηηθά  όξγαλα γηα ηελ 
επίιπζε ησλ δηαθνξώλ ηα πξνβιεπόκελα από ηνπο θαλνληζκνύο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. 
Ζ ελ ιόγσ δέζκεπζε απνθιείεη ηε δπλαηόηεηα ησλ νκάδσλ λα πξνζθύγνπλ, ζε θάζε 
πεξίπησζε, ελώπηνλ ησλ ηαθηηθώλ αζηηθώλ δηθαζηεξίσλ, κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία, 
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο δηαδηθαζίαο ησλ άξζξσλ 682 επ. ΚΠνιΓ. ε πεξίπησζε 
παξαβίαζεο ησλ όζσλ νξίδνληαη ζην παξόλ άξζξν 5 , ηόηε, κε απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 
Δπηηξνπήο (Δ.Δ.)  ηεο Δ.Π.Ο., ε ππαίηηα νκάδα ζα απνβάιιεηαη από ην Κύπειιν 
Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ, ζα ηεο επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο πνηλέο ησλ Καλνληζκώλ 
θαη ζα ηεο απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε πξσηάζιεκα γηα πέληε (5) 
εκεξνινγηαθά έηε 

-Άξζξν 6:  Πξόγξακκα/ώξεο αγώλσλ 
Οη αγώλεο ηνπ Κππέιινπ Διιάδνο νξίδνληαη θαη δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ην απνηέιεζκα ησλ 
δεκνζίσλ θιεξώζεσλ. 
Ζ δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ κπνξεί λα γίλεηαη θαηά ηηο εκέξεο άββαην, Κπξηαθή, Σξίηε, 
Σεηάξηε θαη Πέκπηε. 
Ζ ώξα έλαξμεο ησλ αγώλσλ ζα θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηεο Γηνξγαλώηξηαο.  Γηα ηελ αιιαγή 
ηεο ώξαο ζα ελεκεξώλνληαη νη ελδηαθεξόκελνη, απνθιεηζηηθά θαη έγθπξα,  κόλν από ηελ ΔΠΟ. 

Άξζξν 7:  Γήπεδα 
Σα γήπεδα / έδξεο ησλ νκάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζην Κύπειιν Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ 
2016/2017 ζα πιεξνύλ, ππνρξεσηηθά, ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 
α. ζα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο 
β. Θα έρνπλ λόκηκα παξαρσξεζεί ζηηο Π.Α.Δ. / νκάδεο πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο θύξηα 
θαη ελαιιαθηηθή έδξα  
γ. ζα πιεξνύλ ηνπο όξνπο, πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, νη δηαηάμεηο ηνπ 
Κ.Α.Π. Δπαγγεικαηηθώλ  Οκάδσλ, νη δηαηάμεηο ησλ Καλόλσλ Παηρληδηνύ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
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Καλνληζκνύ Γεπέδσλ θαη Αζθάιεηαο  θαη Πξνζηαζίαο ησλ Αγώλσλ πεξί γεπέδσλ θαη 
αξκνδηνηήησλ ηεο δηνξγαλώηξηαο. 

Άξζξν 8. Πξνπνλεηέο 
Ηζρύεη όηη αθξηβώο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηνπο αγώλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο Α΄ Δζληθήο 
θαηεγνξίαο θαη ηεο Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο πεξηόδνπ 2016-2017. 

Άξζξν 9: πκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ 
Ζ αλαγξαθή ζην Φύιιν Αγώλα, ζηε 18άδα γηα ηηο νκάδεο ηεο Α΄ θαη Β΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο 
δύν (2) πνδνζθαηξηζηώλ ειηθίαο θάησ ησλ είθνζη (20) εηώλ είλαη ππνρξεσηηθή, από ηελ 
πξώηε θάζε κέρξη θαη ηνλ Σειηθό Αγώλα, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ δεινύκελσλ 
πνδνζθαηξηζηώλ. 
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ειηθίαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε 1ε Ηαλνπαξίνπ 
ηνπ έηνπο γελλήζεώο ηνπο. Γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2016-2017 εληάζζνληαη ζηελ 
θαηεγνξία απηή νη γελλεζέληεο από  01.01.1997 θαη εληεύζελ. 
Ο έιεγρνο γίλεηαη από ηνλ δηαηηεηή ηνπ αγώλα. 
ε θάζε πεξίπησζε ε θαηαζηξαηήγεζε από ηηο νκάδεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ ηεο 
πξνθήξπμεο επηθέξεη ηηο θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3α ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 23 
παξ. 1γ ηνπ Κ.Α.Π. Δπαγγεικαηηθώλ Πξσηαζιεκάησλ. 

Άξζξν 10: Δκπνξηθά / Υνξεγηθά δηθαηώκαηα 
Καηά ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν 2016-2017 ε ΔΠΟ έρεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ηεο, 
άλεπ όξσλ, ειεύζεξεο θαη απόιπηεο θαηά ηελ θξίζε ηεο, ρξήζεο ησλ ρνξεγηθώλ θαη 
εκπνξηθώλ δηθαησκάησλ, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α « 
Ραδηνηειενπηηθά / Δκπνξηθά Γηθαηώκαηα» ηεο παξνύζεο. 
Οη ζπκκεηέρνπζεο Π.Α.Δ. ππνρξενύληαη ζηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ όξσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 
«Α» ηεο παξνύζεο. 

Άξζξν 11: Γηνξγάλσζε Αγώλσλ 
Όινη νη αγώλεο ηνπ Κππέιινπ Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ, από ηελ 2ε θάζε θαη κέρξη ηνλ 
Σειηθό Αγώλα, νξγαλώλνληαη θαη δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Παξάξηεκα B 
«Οξγαλσηηθό εγρεηξίδην Κππέιινπ» ηεο πξνθήξπμεο, πνπ ζα εθδνζεί έσο ηελ έλαξμε ηεο 
δηνξγάλσζεο. 

Οη ζπκκεηέρνπζεο Π.Α.Δ. ππνρξενύληαη ζηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηνπ ελ ιόγσ Παξαξηήκαηνο 
B . 

Άξζξν 12: Σειηθή Γηάηαμε 
Ζ Οηθνλνκηθή Δγθύθιηνο ηεο ΔΠΟ,  ηα Παξαξηήκαηα «Α» θαη «Β» θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο 
ηεο Δ.Δ. ηεο Δ.Π.Ο. απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο, ηελ νπνία 
θαη ζπκπιεξώλνπλ. 

Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ Πξνθήξπμε απηή, από ηελ Οηθνλνκηθή εγθύθιην θαη από ηηο 
δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ ηεο ΔΠΟ, ζα απνθαζίδεη, ζην πιαίζην ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ηνπ 
νξζνύ θαη δίθαηνπ, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή  ηεο Δ.Π.Ο., κεηά από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο 
Κππέιινπ. 

Γηα ηελ Δ.Π.Ο. 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ   Ο ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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