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Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε: 

α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. 

β. Σηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ ηεο.  

γ. Σελ από 21/07/2016 (Νν 81 ) απόθαζε ηεο Ε. Ε. Θ. ηεο ΕΠΟ. 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 

 

Σοςρ αγώνερ ηος Πανελληνίος ππωηαθλήμαηορ ηηρ Α΄ Καηηγοπίαρ Γςναικών  

πεπιόδος 2016-2017 

 

Άπθπο 1: Πποκήπςξη / Απμοδιόηηηα 

 

Η Πξνθήξπμε είλαη πξόηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζύκβαζεο κεηαμύ ηεο Ε.Π.Ο., σο 

δηνξγαλώηξηαο, θαη ησλ νκάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα ησλ Γπλαηθείσλ 

νκάδσλ πνδνζθαίξνπ ηεο Α΄ Καηεγνξίαο.  

Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε απηόκαηα, ρσξίο θακία επηθύιαμε, κε ηελ 

θαηάζεζε ζηελ Ε.Π.Ο. ηεο Δήισζεο πκκεηνρήο ηεο νκάδαο. 

Απνδνρή ηεο πξνθήξπμεο κε επηθύιαμε δελ γίλεηαη δεθηή θαη νδεγεί ζηελ επηβνιή 

ησλ πξνβιεπόκελσλ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ. 

Η αξκνδηόηεηα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο ησλ Γπλαηθείσλ 

νκάδσλ ηεο Α΄ Καηεγνξίαο αλήθεη ζηελ Επηηξνπή Γπλαηθείνπ Πνδνζθαίξνπ  (εθεμήο 

« ε Επηηξνπή») ηεο Ε.Π.Ο. 

 

Άπθπο 2. Γιαηάξειρ διεξαγωγήρ 

 

Όινη νη αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ησλ Γπλαηθείσλ νκάδσλ ηεο Α΄ Καηεγνξίαο 

δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  

α. ησλ Καλόλσλ Παηρληδηνύ, πνπ ηζρύνπλ δηεζλώο θαη νξίδνληαη από ην Δηεζλέο 

πκβνύιην ηεο F.I.F.A.,  

β. ησλ Καλνληζκώλ ηεο Ε.Π.Ο   

γ. ησλ απνθάζεσλ ηεο Ε.Ε. ηεο Ε.Π.Ο. πνπ ξπζκίδνπλ ή ζα ξπζκίδνπλ εηδηθά ζέκαηα 

πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα. 

 

 

 



 

Άπθπο 3:  Γήλωζη ςμμεηοσήρ / Έναπξη 

 

Σν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζε έλα (1) όκηιν. Οη νκάδεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ππνβάιινπλ ζηελ Ε.Π.Ο., έσο θαη ηε Παξαζθεπή 02/09/2016. Δήισζε πκκεηνρήο 

ζε εηδηθό έληππν, πνπ ζα γίλεη γλσζηό ζηηο νκάδεο, κέζσ δεκνζηνπνίεζεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο. 

ηε Δήισζε πκκεηνρήο πξέπεη, ππνρξεσηηθά λα αλαθέξνληαη, ν Α.Φ.Μ. θαη ε 

Δ.Ο.Τ. ζηελ νπνία αλήθεη ε νκάδα.  

Η Δήισζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ζρεηηθό παξάβνιν ησλ εθαηόλ πελήληα 

(150) επξώ θαη από έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε ζύλζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο νκάδαο. 

Μαδί κε ηε  Δήισζε πκκεηνρήο ζα θαηαηίζεηαη ζηελ Ε.Π.Ο. ην ςνςποζσεηικό 

Γιαιηηζίαρ / Γήλωζη, ςπογεγπαμμένο από ηον Νόμιμο Δκππόζωπο ηηρ 

ομάδαρ πεπί ηηρ ανεπιθύλακηηρ αποδοσήρ ηος Καηαζηαηικού, ηων 

Κανονιζμών, ηων εγκςκλίων, ηων οδηγιών και ηων αποθάζεων F.I.F.A., 

U.E.F.A. και Δ.Π.Ο, νόμιμα επικςπωμένη 

Υσξίο ηελ ππνβνιή ηνπ σο άλσ πλππνζρεηηθνύ Δηαηηεζίαο θακία Δήισζε 

πκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή. 

Οκάδεο, πνπ δελ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, πξνο ηελ 

Ε.Π.Ο. θαη ηηο Ελώζεηο πνπ αλήθνπλ, κέρξη ηελ εκέξα ηεο Κιήξσζεο ζεσξείηαη όηη 

δελ ππέβαιιαλ Δήισζε πκκεηνρήο. 

Όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηε Δήισζε 

πκκεηνρήο, ζα θνηλνπνηεζνύλ, ζε εηδηθό έγγξαθν, ζηηο ελδηαθεξόκελεο νκάδεο κε 

ηελ επζύλε ηεο Επηηξνπήο Πξσηαζιήκαηνο. 

ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, νκάδεο πνπ δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο ζην 

πξσηάζιεκα ηεο Α΄ Καηεγνξίαο Γπλαηθώλ, δελ ιάβνπλ κέξνο, δελ αλαπιεξώλνληαη 

γηα θαλέλα ιόγν από άιιε θαη ε Ε.Π.Ο., δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη 

αλάινγα ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο.. 

Η εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα νξηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο 

Κιήξσζεο. 

 

Άπθπο 4. Δπικοινωνία 

 

Οη νκάδεο ζηε Δήισζε πκκεηνρήο ππνρξεσηηθά ζα αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκό F.A.X. 

Γηα θάζε αιιαγή ηνπ αξηζκνύ απηνύ ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ππνρξεσηηθά θαη 

άκεζα ε Ε.Π.Ο.. 

Η αιιεινγξαθία ηεο Ε.Π.Ο. κε ηηο νκάδεο ηεο θαηεγνξίαο ζα γίλεηαη θαη κε ην 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e–mail), ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 παξ. 5 ηνπ Κ.Α.Π. 

Εξαζηηερληθώλ Πξσηαζιεκάησλ. 

Η Ε.Π.Ο. ζα πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία ησλ ειεθηξνληθώλ δηεπζύλζεσλ πνπ ζα 

αληηζηνηρνύλ ζε θάζε νκάδα, ζα ηηο απνζηείιεη έγθαηξα ζηηο νκάδεο θαη ζα ειέγρεη ηελ 

νξζή δηαβίβαζε θαη παξαιαβή ηεο αιιεινγξαθίαο. 

 

Άπθπο 5 : Δπίλςζη Αθληηικών Γιαθοπών 

 

Οη πάζεο θύζεσο αζιεηηθέο δηαθνξέο, πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλνληζκώλ θαη ηεο πξνθήξπμεο θαη αθνξνύλ  



 

α. ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Α΄ 

Καηεγνξίαο Γπλαηθώλ θαη  

β. θάζε πξόζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε απηέο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ηδηόηεηα, 

επηιύνληαη κόλν από ηα αξκόδηα ζεζκνζεηεκέλα δηθαηνδνηηθά όξγαλα ηνπ 

πνδνζθαίξνπ. 

Με ηε Δήισζε πκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα 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. 

Η 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. 

ΚΠνιΔ.  

ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ όζσλ νξίδνληαη ζην παξόλ άξζξν 5, ηόηε, κε 

απόθαζε ηεο Ε.Ε./Ε.Π.Ο., ε ππαίηηα νκάδα ζα απνβάιιεηαη από ην πξσηάζιεκα ηεο 

Α΄ Καηεγνξίαο Γπλαηθώλ θαη ζα ηεο απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε 

πξσηάζιεκα γηα πέληε (5) εκεξνινγηαθά έηε  

 

Άπθπο 6 : ςμμεηοσή ποδοζθαιπιζηπιών 

 

Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηξηώλ ρσξίο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ Κ.Α.Π. Εξαζηηερληθώλ πξσηαζιεκάησλ. 

Είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε επηά (7) 

πνδνζθαηξηζηξηώλ πνπ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο. 

Επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην θύιιν αγώλα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε έσο ηεζζάξσλ (4) 

πνδνζθαηξηζηξηώλ, πνπ δελ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο εζληθέο 

νκάδεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ζα αγσλίδνληαη επηά (7) 

πνδνζθαηξίζηξηεο πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο.  

ηνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Α΄ Καηεγνξίαο είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ζπκκεηνρή ζηνπο αγώλεο θαη θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπο, δύν (2) αζιεηξηώλ κε ειηθία 

θάησ ησλ είθνζη (20) εηώλ. (γελλεζείζεο από 01-01-1997 θαη εληεύζελ) 

 

Άπθπο  7. Γήπεδα-Ππόγπαμμα αγώνων. 

 

Γήπεδα 

Οη νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα ηεο Α΄ Καηεγνξίαο Γπλαηθώλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2016-2017, ζα δειώλνπλ, ππνρξεσηηθά σο έδξεο γήπεδα κε ριννηάπεηα 

(θπζηθό ή πιαζηηθό) πνπ πιεξνύλ ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 

α.  Δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο 

β. Πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθαιείαο ηνπ θαλνληζκνύ Γεπέδσλ θαη Αζθάιεηαο θαη 

Πξνζηαζίαο ησλ Αγώλσλ 

γ. Πιεξνύλ ηηο πξνβιέςεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 8, 9 θαη 10 ηνπ Κ.Α.Π. 

Εξαζηηερληθώλ Πξσηαζιεκάησλ 

Δελ ζα ηζρύζεη θακία εμαίξεζε θαη όπνηα νκάδα δελ δηαζέηεη γήπεδν κε όιεο ηηο 

πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο δελ ζα γίλεηαη δεθηή ζην πξσηάζιεκα. 

ε πεξίπησζε πνπ ην γήπεδν-έδξα νκάδαο θαηαζηεί αθαηάιιειν, πξνζσξηλά ή 

κόληκα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, ε αξκόδηα επηηξνπή ζα κπνξεί 



 

λα νξίδεη ηνπο αγώλεο ηνπ ζε άιιν γήπεδν, ην νπνίν ζα ππνδεηθλύεηαη από ην 

ζσκαηείν θαη ζα βξίζθεηαη εληόο ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηεο Έλσζεο ζηελ νπνία 

αλήθεη ην ζσκαηείν θαη πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο δηνξγάλσζεο, εθηόο εάλ ξεηά 

επηηξέπεηαη από ηελ Ε.Π.Ο. λα ην πξάμνπλ, (Καηαζηαηηθό άξζξν 82 παξ. 4). 

 

Ππόγπαμμα αγώνων 

Όινη νη αγώλεο ηεο Α΄ Καηεγνξίαο δηεμάγνληαη ζε εκέξεο πνπ νξίδνληαη από ηελ 

επηηξνπή. 

Σα αηηήκαηα ησλ ελδηαθεξόκελσλ νκάδσλ γηα αιιαγή ώξαο, εκέξαο ή γεπέδνπ 

δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα, ζα πξέπεη λα πεξηέξρνληαη ζηελ Οκνζπνλδία ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγώλα, πιήξσο αηηηνινγεκέλα, 

πξνθεηκέλνπ ε αξκόδηα επηηξνπή λα θξίλεη ηε βαζηκόηεηα ή κε ηνπ αηηήκαηνο. 

Αηηήκαηα εθηόο ηεο σο άλσ θαζνξηδόκελεο πξνζεζκίαο δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε. 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ε Δηνξγαλώηξηα δύλαηαη λα αιιάμεη ηελ ώξα έλαξμεο 

αγώλα ή θαη ην γήπεδν ηέιεζεο απηνύ, ππνρξενύκελε λα εηδνπνηήζεη όινπο ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24) ώξεο πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ.  

Οη νκάδεο (κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπο) ζα θξνληίζνπλ γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηα θνηλνηηθά - δεκνηηθά θαη εζληθά γήπεδα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ, 

θαζώο θαη ζηηο νηθείεο αζηπλνκηθέο αξρέο, ώζηε λα δηεμάγνληαη θαλνληθά νη αγώλεο. 

 

Άπθπο 8: Γιαηπόρ 

 

Η παξνπζία ηαηξνύ αγώλα είλαη ππνρξεσηηθή. Ο γηαηξόο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

απνδείμεη ηελ ηδηόηεηά ηνπ κε νπνηνδήπνηε επίζεκν απνδεηθηηθό ζηνηρείν (ηαπηόηεηα 

Θαηξηθνύ πιιόγνπ ή ζθξαγίδα). Οη γεπεδνύρεο νκάδεο αλαιακβάλνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, κέζα πξώησλ βνεζεηώλ 

θαη λα κεξηκλνύλ, απεπζπλόκελνη ζε αξκόδην θνξέα, γηα ηελ παξνπζία γηαηξνύ θαηά 

ηελ ηέιεζε ησλ αγώλσλ.  

ε πεξίπησζε αζζελείαο ή αδπλακίαο έγθαηξεο πξνζέιεπζεο ηνπ γηαηξνύ, νη 

γεπεδνύρεο νκάδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ έγθαηξε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ.  

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν αγώλαο δελ ζα δηεμάγεηαη κε ππαηηηόηεηα ηεο γεπεδνύρνπ 

νκάδαο. Εάλ δηεμαρζεί ν κελ δηαηηεηήο παξαπέκπεηαη γηα πεηζαξρηθό έιεγρν, ε δε 

γεπεδνύρνο νκάδα ράλεη ηνλ αγώλα θαη ηεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή πεληαθόζηα 

(500) έσο δπόκηζε ρηιηάδεο (2.500) επξώ 

Σα έμνδα ησλ γηαηξώλ επηβαξύλνπλ ηηο γεπεδνύρεο νκάδεο. 

 

Άπθπο 9 : Πποπονηηέρ 

 

Όιεο νη νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα ηεο Α΄ Καηεγνξίαο ππνρξενύληαη λα 

έρνπλ ζύκβαζε κε πξνπνλεηή ν νπνίνο λα είλαη θάηνρνο «Δειηίνπ ηαπηόηεηαο 

πξνπνλεηή ΕΠΟ» (ηξηεηνύο δηάξθεηαο) ηνπιάρηζηνλ θαη ζε ηζρύ.  

Η ζύκβαζε απηή καδί κε θσηνηππία ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο, πξέπεη λα 

θνηλνπνηεζνύλ ζηελ Επηηξνπή πξσηαζιήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ 

ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 

Επίζεο, ν πξνπνλεηήο πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηνπ «Δειηίνπ Πηζηνπνίεζεο 

Πξνπνλεηή», ην νπνίν εθδίδεηαη από ηηο νηθίεο ΕΠ. Υσξίο ην αλσηέξσ Δειηίν, ε 

παξνπζία ηνπ πξνπνλεηή ζηελ Σερληθή Πεξηνρή απαγνξεύεηαη ξεηώο. 



 

ε θάζε, ηπρόλ, αιιαγή πξνπνλεηή ηα αλσηέξσ έγγξαθα ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη 

ζηελ Ε.Π.Ο. εληόο δέθα πέληε (15) εκεξώλ, δηαθνξεηηθά ζα επηβάιινληαη νη 

πξνβιεπόκελεο από ηνπο θαλνληζκνύο θπξώζεηο. 

 

Άπθπο 10 : Παπαηηπηηήρ Αγώνα 

 

Ο παξαηεξεηήο ζα νξίδεηαη από ηελ Έλσζε πνπ αλήθεη ε γεπεδνύρνο νκάδα θαη ζα 

αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ ρσξίο ακνηβή. 

 

Άπθπο 11 : Οικονομικά Θέμαηα 

 

Η νηθνλνκηθή εγθύθιηνο ηεο Ε.Π.Ο. θαη νη όπνηεο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο 

Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο/Ε.Π.Ο. απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο 

Πξνθήξπμεο, ηελ νπνία θαη ζπκπιεξώλνπλ. 

Η νηθνλνκηθή νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ησλ αγώλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο 

απηνύ, αλήθνπλ ζηελ ηνπηθή, γηα θάζε γεπεδνύρν νκάδα, Έλσζε, ε νπνία θξνληίδεη 

γηα ηελ εθηύπσζε εηζηηεξίσλ ησλ αγώλσλ θαη ηελ πξνώζεζε ηνπο ζηα γεπεδνύρα 

ζσκαηεία. 

Η Ε.Π.Ο. παξαηηείηαη ηνπ πνζνζηνύ ηεο ππέξ ησλ Ε.Π.. – Μειώλ ηεο. 

 

Έξοδα διαιηηηών / Παπαηηπηηών διαιηηζίαρ 

Σα έμνδα δηαηηεζίαο (δηαηηεηήο, βνεζνί δηαηηεηέο θαη παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο) ζα 

θαιύπηνληαη από ην γεπεδνύρν ζσκαηείν.  

Οη δηαηηεηέο ησλ αγώλσλ ζα νξίδνληαη από όμοπερ, κε ηελ Ε.Π.. ηεο γεπεδνύρνπ 

νκάδαο, Ελώζεηο θαη ν παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο από ηελ Έλσζε ηεο γεπεδνύρνπ 

νκάδαο. 

Η Ε.Π.Ο. ζα επηρνξεγεί ηα ζσκαηεία κε ην πνζό ησλ εθαηόλ εμήληα (160) επξώ αλά 

αγώλα γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ δηαηηεζίαο ησλ εληόο έδξαο αγώλσλ ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν δεηήζεη λα νξηζζεί παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο από άιιε, 

εθηόο από απηή ηεο γεπεδνύρνπ νκάδαο, Έλσζε, καδί κε ην έγγξαθν αίηεκα 

νξηζκνύ πξνθαηαβάιιεη θαη ην πνζό γηα ηα έμνδα ηνπ παξαηεξεηή, ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε ην αίηεκα απνξξίπηεηαη.  

 

Άπθπο 12 : Έπαθλο ππωηαθλήμαηορ  

 

Η νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη βαζκνινγηθά ηελ πξώηε (1ε ) ζέζε ζην πίλαθα θαηάηαμεο 

ζα αλαθεξπρζεί πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Α΄ Καηεγνξίαο. 

ηελ πξσηαζιήηξηα νκάδα ζα απνλεκεζεί έλα Κύπειιν θαη είθνζη πέληε (25) 

κεηάιιηα γηα ηηο πνδνζθαηξίζηξηεο θαη ηνλ πξνπνλεηή ηεο. 

 

Άπθπο 13 : Τποβιβαζμόρ 

 

ηη Β΄ Καηηγοπία, για ηη ποδοζθαιπική πεπίοδο 2017-18, θα ςποβιβαζθούν οι 

ομάδερ οι οποίερ, θα καηαλάβοςν ηιρ δύο (2) ηελεςηαίερ θέζειρ, ζηο 

βαθμολογικό πίνακα ηηρ Α΄ Καηηγοπίαρ (8η και 9η θέζη). 

Από ηιρ εννέα (9) ζςνολικά ομάδερ, θα ςποβιβαζθούν ζηη Β΄ Καηηγοπία, δύο 

(2) ομάδερ. 

 



 

Άπθπο 14 : Ραδιοηηλεοπηικά / Δμποπικά Γικαιώμαηα 

 

Σα Ραδηνηειενπηηθά δηθαηώκαηα αλήθνπλ ζηηο νκάδεο θαη ε δηαδηθαζία παξαρώξεζή 

ηνπο από ηα σκαηεία ζηνλ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξόκελν δηθαηνύρν θνξέα, 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 29 ηνπ Καλνληζκνύ Αγώλσλ Πξσηαζιεκάησλ (Κ.Α.Π.) 

Εξαζηηερληθώλ Οκάδσλ. 

 

Άπθπο 15: Σελική διάηαξη 

 

Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ Πξνθήξπμε απηή, από ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ 

ηεο Ε.Π.Ο. ή γηα νπνηνδήπνηε ζέκα παξνπζηαζηεί θαη δελ θαιύπηεηαη από ηε 

παξνύζα Πξνθήξπμε ζα απνθαζίδεη ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο Ε.Π.Ο. ζην πιαίζην 

ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο θαη ηνπ νξζνύ θαη ηνπ δίθαηνπ. 

 

 

 

 

Γηα ηελ Ε.Π.Ο. 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΕΚΣΕΛΕΣΘΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

 

 

ΜΘΥΑΗΛ ΣΖΑΝΟΠΟΤΛΟ                    ΠΑΤΑΝΘΑ ΠΑΠΑΝΘΚΟΛΑΟΤ 

 

 

 

Αζήλα 25/10/2016 


