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Ζ Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία 
αθνύ έιαβε ππόςε: 

 
α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο 
β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο  
γ. Σελ από 14.07.2016 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (Δ.Δ.) ηεο Δ.Π.Ο. 
(Νν 60) 
 
 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η 
Σνπο αγώλεο ηνπ παλειιήληνπ πξσηαζιήκαηνο πξνεπηινγήο εζληθώλ νκάδσλ 

Παίδσλ θαη Νέσλ, πεξηόδνπ 2016/2017 
 
Άξζξν 1: Πξνθήξπμε / Αξκνδηόηεηα  

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

δηνξγαλώηξηαο, θαη ησλ κηθηώλ/αληηπξνζσπεπηηθώλ νκάδσλ ησλ Ε.Π.. – Μειώλ ηεο 

(εθεμήο «Οκάδσλ») πνπ κεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα πξνεπηινγήο εζληθώλ νκάδσλ.  

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

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

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

ησλ πξνβιεπόκελσλ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ. 

 
Η αξκνδηόηεηα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ηνπ Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο 
πξνεπηινγήο εζληθώλ νκάδσλ αλήθεη ζηελ Επηηξνπή ηνπ Πξσηαζιήκαηνο 
Πξνεπηινγήο Εζληθώλ Οκάδσλ (εθεμήο « ε Επηηξνπή») ηεο Ε.Π.Ο. 
 
Άξζξν 2. Γηαηάμεηο δηεμαγσγήο 

Όινη νη αγώλεο ησλ Πξσηαζιεκάησλ πξνεπηινγήο ησλ εζληθώλ νκάδσλ 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. 

 

Άξζξν 3: Γήισζε πκκεηνρήο  

Η ζπκκεηνρή ησλ κηθηώλ/αληηπξνζσπεπηηθώλ Οκάδσλ ησλ Ε.Π.. ζηα 

πξσηαζιήκαηα είλαη ππνρξεσηηθή. 

Η Ε.Ε. ηεο Ε.Π.Ο. δύλαηαη λα απαιιάζζεη Οκάδα/εο  από ηε ζπκκεηνρή ζην νηθείν 

πξσηάζιεκα κεηά από αίηεζε ηεο νηθείαο Ε.Π.. (άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ Κ.Α.Π. 

Εξαζηηερληθώλ Οκάδσλ).  

Οη Ε.Π.. έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ζηελ Ε.Π.Ο. έσο ηελ Παξαζθεπή 

26.08.2016 Δήισζε πκκεηνρήο, γηα θάζε κία νκάδα μερσξηζηά, ζε εηδηθό έληππν, 

πνπ ζα γίλεη γλσζηό ζηηο νκάδεο, κέζσ δεκνζηνπνίεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Οκνζπνλδίαο.   

 



 

Η Δήισζε πκκεηνρήο ζα ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, 
όπσο απηά ζα θνηλνπνηεζνύλ, ζε εηδηθό έγγξαθν, ζηηο ελδηαθεξόκελεο νκάδεο κε 
επζύλε ηεο Επηηξνπήο.  
 
Άξζξν 4. Δπηθνηλσλία  
Η αιιεινγξαθία ηεο Ε.Π.Ο. κε ηηο νκάδεο ζα γίλεηαη θαη κε ην ειεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν (e – mail), ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Ε.Π.Ο. θαη ην 
άξζξν 37 παξ. 5 ηνπ Κ.Α.Π. Εξαζηηερληθώλ Οκάδσλ.. 
 
Άξζξν 5: Δπίιπζε Αζιεηηθώλ Γηαθνξώλ 
Οη πάζεο θύζεσο αζιεηηθέο δηαθνξέο, πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ 
θαλνληζκώλ θαη ηεο πξνθήξπμεο θαη αθνξνύλ: 
 
α. ζηηο κηθηέο/ αληηπξνζσπεπηηθέο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο ηνπ 
πξσηαζιήκαηνο πξνεπηινγήο εζληθώλ νκάδσλ 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 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. ηεο Ε.Π.Ο., ε ππαίηηα νκάδα ζα απνβάιιεηαη από ην πξσηάζιεκα 
πξνεπηινγήο εζληθώλ νκάδσλ, ζα ηεο απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε 
αλάινγν πξσηάζιεκα γηα πέληε (5) εκεξνινγηαθά έηε θαη ζα ηεο επηβάιινληαη όιεο 
νη πξνβιεπόκελεο από ηνπο Καλνληζκνύο πνηλέο. 
 
Άξζξν 6. Όκηινη/Γηεμαγσγή αγώλσλ  
α. Σα πξσηαζιήκαηα ζα δηεμαρζνύλ ζε νκίινπο θαηά ηελ πξώηε ηνπο θάζε. Οη 
όκηινη ησλ πξσηαζιεκάησλ  ζα ζπγθξνηεζνύλ κε γεσγξαθηθά, θαηά βάζε, 
θξηηήξηα γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο θαη ζα αλαθνηλσζνύλ εγθαίξσο από ηελ 
Δπηηξνπή. 
Οη αγώλεο ηεο πξώηεο θάζεο ζα νξηζηνύλ ζην πιαίζην ηνπ θάζε νκίινπ κε 
θιήξσζε θαη ζα είλαη κνλνί γηα ηνπο νκίινπο από ηνλ 1ν  έσο θαη ηνλ 7ν θαη 
δηπινί γηα ηνλ 8ν όκηιν. Οη αγώλεο ηνπ 7νπ νκίινπ ζα δηεμαρζνύλ ππό κνξθή 
ηνπξλνπά ζηελ Αηηηθή. 
Ζ πξσηαζιήηξηα νκάδα θάζε νκίινπ ζα πξνθξηζεί ζηελ επόκελε ( 2ε) θάζε. 
 
β. Οη όκηινη ηεο πξώηεο θάζεο ζα είλαη νρηώ (8) θαη νη Δλώζεηο ζα 
θαηαλεκεζνύλ ζηνπο νκίινπο σο εμήο: 
1νο όκηινο: Έβξνο, Θξάθε, Ξάλζε, Καβάια, Γξάκα, έξξεο, Μαθεδνλία, 
Υαιθηδηθή 
2νο όκηινο: Κηιθίο, Πέιια, Ζκαζία, Πηεξία, Κνδάλε, Φιώξηλα, Καζηνξηά, 
Γξεβελά 
3νο όκηινο: Κέξθπξα, Θεζπξσηία, Ήπεηξνο, Άξηα, Πξέβεδα-Λεπθάδα, Λάξηζα, 
Σξίθαια 
4νο όκηινο: Καξδίηζα, Θεζζαιία, Φζηώηηδα, Δύβνηα, Δπξπηαλία, Φσθίδα, 
Βνησηία 
5νο όκηινο: Αηησιναθαξλαλία, Κεθαιιελία – Ηζάθε, Εάθπλζνο, Αρατα, Ζιεία, 
Μεζζελία, Λαθσλία 
6νο όκηινο: Αξθαδία, Αξγνιίδα, Κόξηλζνο, Αζήλα, Αλ. Αηηηθή, Γπη. Αηηηθή, 
Πεηξαηάο 
7νο όκηινο: Γσδεθάλεζα, Υίνο, άκνο, Λέζβνο, Κπθιάδεο.  
8νο όκηινο: Υαληά, Ρέζπκλν, Ζξάθιεην, Λαζίζη  
 



 

γ. Από ηε δεύηεξε (2ε) θαη όιεο ηηο επόκελεο θάζεηο δηεμαγσγήο κέρξη θαη ηελ 
Σειηθή θάζε νη αγώλεο ζα είλαη θαη πάιη κνλνί, ζε νπδέηεξα γήπεδα πνπ ζα 
νξίδεη ε Δπηηξνπή κε γεσγξαθηθή θαηαλνκή. 
ηε δεύηεξε θάζε νη νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηελ πξώηε ζα 
αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο σο αθνινύζσο: 
Ζ πξσηαζιήηξηα ηνπ 1νπ νκίινπ κε ηελ πξσηαζιήηξηα ηνπ 2νπ νκίινπ (αγώλαο 
Νν  01) 
Ζ πξσηαζιήηξηα ηνπ 3νπ νκίινπ κε ηελ πξσηαζιήηξηα ηνπ 4νπ νκίινπ (αγώλαο 
Νν 02) 
Ζ πξσηαζιήηξηα ηνπ 5νπ νκίινπ κε ηελ πξσηαζιήηξηα ηνπ 6νπ νκίινπ (αγώλαο 
Νν 03) 
Ζ πξσηαζιήηξηα ηνπ 7νπ νκίινπ κε ηελ πξσηαζιήηξηα ηνπ 8νπ νκίινπ (αγώλαο 
Νν 04) 
 
δ. ηελ ηξίηε (3ε ) θάζε νη νκάδεο πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηε δεύηεξε θάζε ζα 
αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο ρηαζηί, σο αθνινύζσο: 
Ζ ληθήηξηα ηνπ αγώλα Νν 01 κε ηε ληθήηξηα ηνπ αγώλα Νν 03 
Ζ ληθήηξηα ηνπ αγώλα Νν 02 κε ηε ληθήηξηα ηνπ αγώλα Νν 04 
Οη δύν ληθήηξηεο νκάδεο ηεο 3εο θάζεο ζα πξνθξηζνύλ ζηνλ Σειηθό Αγώλα θάζε 
πξσηαζιήκαηνο.  
Οη δύν εηηεκέλεο νκάδεο ζα αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο γηα ηελ 3ε θαη 4ε ζέζε. 
 
ε. ηνπο αγώλεο από ηε δεύηεξε θάζε έσο θαη ηνπο Σειηθνύο Αγώλεο θαη ζε 
πεξίπησζε ηζόπαινπ απνηειέζκαηνο ζηελ θαλνληθή πεξίνδν ζα 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 9 ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ 
Οκάδσλ.  
 
 
Άξζξν 7. Γήπεδα / Ζκέξα -ώξεο έλαξμεο αγώλσλ  
 Όινη νη αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο πξνεπηινγήο εζληθώλ νκάδσλ δηεμάγνληαη ζε 
εκέξεο πνπ νξίδνληαη από ηελ Επηηξνπή θαη ππνρξεσηηθά, ζε γήπεδα πνπ ζα 
δηαζέηνπλ ηε λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο. Πξνηηκεηέα ηα γήπεδα ησλ αζιεηηθώλ 
θέληξσλ ησλ Ε.Π.. 
ε πεξίπησζε πνπ ην γήπεδν/έδξα Οκάδαο θαηαζηεί αθαηάιιειν, πξνζσξηλά ή 
κόληκα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, ε Επηηξνπή ζα κπνξεί λα νξίδεη 
ηνπο αγώλεο ηνπ ζε άιιν γήπεδν, ην νπνίν ζα ππνδεηθλύεηαη από ηελ νηθεία Ε.Π.., 
ζα βξίζθεηαη εληόο ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηεο Έλσζεο θαη ζα πιεξνί ηνπο όξνπο 
ηεο δηνξγάλσζεο.  
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.  
Σα αηηήκαηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Οκάδσλ γηα αιιαγή εκέξαο ή/θαη ώξαο ή/ θαη 
γεπέδνπ, ζα πξέπεη λα πεξηέξρνληαη ζηε δηνξγαλώηξηα έσο θαη πέληε (5) εκέξεο 
πξηλ ηνλ αγώλα, πιήξσο αηηηνινγεκέλα, πξνθεηκέλνπ ε αξκόδηα Επηηξνπή λα θξίλεη 
ηε βαζηκόηεηα ή κε ηνπ αηηήκαηνο. 
 
Οη Ε.Π.. (κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπο) ζα θξνληίζνπλ γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζηα γήπεδα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ, θαζώο θαη ζηηο νηθείεο 
αζηπλνκηθέο αξρέο, ώζηε λα δηεμάγνληαη θαλνληθά νη αγώλεο. 
Κάζε αγσληζηηθή κέξα ζα δηεμάγνληαη αγώλεο Παίδσλ θαη Νέσλ κε απηή ηε ζεηξά.  
 
Άξζξν 8. Γηαηξόο αγώλα 
Η παξνπζία γηαηξνύ αγώλα, εηδηθώο ζηα παξόληα πξσηαζιήκαηα, είλαη 
ππνρξεσηηθή. Ο γηαηξόο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδείμεη ηελ ηδηόηεηά ηνπ κε 
νπνηνδήπνηε επίζεκν απνδεηθηηθό ζηνηρείν (ηαπηόηεηα Θαηξηθνύ πιιόγνπ ή 
ζθξαγίδα). 
 
Άξζξν 9. Πξνπνλεηέο 
 Όιεο νη Οκάδεο ππνρξενύληαη λα ζπλάςνπλ ζύκβαζε κε πξνπνλεηή – πξνπνλεηέο 
δηπισκαηνύρνπο U.E.F.A. / Ε.Π.Ο. 



 

Γηα ην πξσηάζιεκα πξνεπηινγήο εζληθώλ νκάδσλ πεξηόδνπ 2016/2017 
ππνρξεσηηθά ζεσξείηαη ην Πηζηνπνηεηηθό U.E.F.A. Β΄ ηνπιάρηζηνλ, (άξζξν 5 
ηνπ Καλνληζκνύ Πξνπνλεηώλ). 
Οη πξνπνλεηέο ζα θέξνπλ ηελ Εηδηθή Σαπηόηεηα θαη ην Δειηίν Πηζηνπνίεζεο 
Πξνπνλεηή πνπ εθδίδεη ε Ε.Π.Ο.. 
Η ζύκβαζε απηή, ζεσξεκέλε από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ. ε ην απνδεηθηηθό ππνβνιήο 
από ην ζύζηεκα TAXIS, πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην Σκήκα Πξνπνλεηώλ ηεο Ε.Π.Ο. 
δέθα (10), ηνπιάρηζηνλ, εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο.  
ε θάζε, ηπρόλ, αιιαγή Πξνπνλεηή, ε λέα ζύκβαζε ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζην 
Σκήκα Πξνπνλεηώλ ηεο Ε.Π.Ο. εληόο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή 
ηεο, δηαθνξεηηθά ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηνπο θαλνληζκνύο 
θπξώζεηο. 
 
Άξζξν 10. Πνδνζθαηξηζηέο 
ηα πξσηαζιήκαηα πξνεπηινγήο εζληθώλ νκάδσλ ιακβάλνπλ κέξνο απνθιεηζηηθά 
πνδνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο 
θαη αλήθνπλ ζε εξαζηηερληθά ζσκαηεία. 
 
Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ ρσξίο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 18 
ηνπ Κ.Α.Π. Εξαζηηερληθώλ Οκάδσλ 
 
ην πξσηάζιεκα ΝΕΩΝ ζπκκεηέρνπλ πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ από 
01.01.2001 έσο θαη 31.12.2002 
ην πξσηάζιεκα ΠΑΘΔΩΝ ζπκκεηέρνπλ πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ από 
01.01.2003 έσο θαη 31.12.2004   
 
Πνδνζθαηξηζηήο πνπ αλήθεη ειηθηαθά ζηελ θαηεγνξία ησλ Παίδσλ  δύλαηαη λα 
κεηάζρεη ζε αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο Νέσλ, απνθιεηνκέλεο όκσο, ζηε ζπλέρεηα, 
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ Παίδσλ. 
 
Η κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζπληζηά αληηθαλνληθή 
ζπκκεηνρή θαη εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 1 εδ. ε ηνπ Κ.Α.Π. 
Εξαζηηερληθώλ Οκάδσλ. 
 
Θα γίλεηαη νπσζδήπνηε δεθηό αίηεκα Ε.Π.. γηα αλαβνιή αγώλα ιόγσ ζπκκεηνρήο 
ηξηώλ (3), ηνπιάρηζηνλ, πνδνζθαηξηζηώλ ζε αγώλα Εζληθώλ Οκάδσλ, εθόζνλ 
απνδεδεηγκέλα ζα έρνπλ θιεζεί ζηελ Εζληθή Οκάδα, απνηεινύλ βαζηθά ζηειέρε ηεο 
κηθηήο/αληηπξνζσπεπηηθήο νκάδαο θαη ην αίηεκα έρεη ππνβιεζεί ηξεηο (3), 
ηνπιάρηζηνλ, κέξεο πξηλ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα ( Κ.Α.Π. Εξαζηηερληθώλ 
Οκάδσλ, άξζξν 22 παξ. 5). 
ην Πξσηάζιεκα Παίδσλ επηηξέπνληαη, θαη’ εμαίξεζε ησλ ηζρπόλησλ 

θαλνληζκώλ, έσο θαη πέληε (5) αιιαγέο, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 

ηξείο (3) δηαθνπέο ηνπ αγώλα.  

 
Άξζξν 11. Γηάξθεηα αγώλσλ 
Η δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ησλ Νέσλ είλαη ελελήληα 90΄ ( δύν εκίρξνλα ησλ 45΄) θαη ε 
αληίζηνηρε ησλ αγώλσλ ησλ Παίδσλ 80΄ ( δύν εκίρξνλα ησλ 40΄). 
 
Άξζξν 12. Γηαηηεζία Αγώλσλ 
ην πξσηάζιεκα Νέσλ ηνπο αγώλεο ζα δηεπζύλνπλ δηαηηεηέο ηνπ πίλαθα ηεο 
2εο ή ηεο 3εο θαηεγνξίαο θαη ζε απηό ησλ Παίδσλ δηαηηεηέο ηεο 3εο ή ηεο 4εο 
θαηεγνξίαο, ελώ νη βνεζνί θαη ζηα δύν πξσηαζιήκαηα ζα πξνέξρνληαη από 
ηελ 3ε ή ηελ 4ε θαηεγνξία.  
Οη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί θαη ησλ δύν αγώλσλ ζα πξνέξρνληαη από 
δηαθνξεηηθέο Δλώζεηο, από εθείλεο ησλ δηαγσληδόκελσλ νκάδσλ. 
ηνπο αγώλεο ηνπ 7νπ νκίινπ, πνπ ζα δηεμαρζεί ζε κνξθή ηνπξλνπά ζηελ 
Αηηηθή, νη δηαηηεηέο θαη νη βνεζνί δύλαληαη λα πξνέξρνληαη, πέξαλ ησλ 
Δλώζεσλ ηνπ 7νπ νκίινπ,  θαη από Δλώζεηο όκνξεο κε ηελ δηνξγαλώηξηα 
Έλσζε. 



 

ηε 2ε θαη ζηηο επόκελεο θάζεηο κέρξη θαη ηνπο Σειηθνύο Αγώλεο ζην 
πξσηάζιεκα Νέσλ ηνπο αγώλεο ζα δηεπζύλνπλ δηαηηεηέο ηεο 2εο,   ηνπιάρηζηνλ, 
θαηεγνξίαο, πνπ ζα πξνέξρνληαη από Δλώζεηο όκνξεο κε εθείλεο πνπ 
θηινμελνύλ ηνπο αγώλεο θαη ζην πξσηάζιεκα Παίδσλ δηαηηεηέο ηεο 3εο, 
ηνπιάρηζηνλ, θαηεγνξίαο κε αληίζηνηρε, κε ην πξσηάζιεκα Νέσλ, πξνέιεπζε.  
Οη δηαηηεηέο δελ ζα ιακβάλνπλ ακνηβή αιιά ζα ηνπο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε 
κεηαθίλεζεο. 
Ζ κεηαθίλεζε ησλ δηαηηεηώλ ζα γίλεηαη κε έλα απηνθίλεην θαη ε θαηαβαιιόκελε 
απνδεκίσζε ζα αλέξρεηαη ζε 0.30 επξώ αλά ρηιηόκεηξν.  
Ζ απνδεκίσζε ζα θαηαβάιιεηαη από ηε γεπεδνύρν Δ.Π.. ζηελ πξώηε θάζε 
ησλ αγώλσλ θαη από ηελ Δ.Π.Ο. από ηε 2ε θάζε θαη όιεο ηηο επόκελεο θάζεηο 
έσο θαη ηνπο Σειηθνύο Αγώλεο. 

 
Άξζξν 13. Οηθνλνκηθνί όξνη 
1. Επηηξέπεηαη ε ηέιεζε ησλ αγώλσλ κε ειεύζεξε είζνδν. 
2. ε πεξίπησζε πνπ ε γεπεδνύρνο νκάδα εθδώζεη εηζηηήξηα σο αλώηαηε ηηκή 
εηζηηεξίνπ νξίδνληαη ηα πέληε (5) επξώ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε είζνδνο ζην 
γήπεδν παηδηώλ, λέσλ, ζπνπδαζηώλ θαη γεληθώο λεαξώλ ειηθηώλ ζα είλαη ειεύζεξε. 
Σπρόλ έζνδα αλήθνπλ όια ζηελ γεπεδνύρν Ε.Π.. 
3. Από ηελ Δ.Π.Ο. ζα θαηαβάιινληαη ζηηο Δ.Π.. γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ 
νκάδσλ ηα παξαθάησ πνζά: 
α. Σν θόζηνο κεηαθίλεζεο γηα απνζηνιή ζαξάληα δύν (42) αηόκσλ (Παίδεο θαη 
Νένη) εθ ησλ νπνίσλ νη ηξηάληα έμη (36) ζα είλαη πνδνζθαηξηζηέο (από 
δεθανρηώ (18) γηα θάζε νκάδα). 
β. Γηα κεηαθίλεζε ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα απνδεκίσζε όζε ε ρηιηνκεηξηθή 
απόζηαζε επί 0,85 επξώ/ιεσθνξείν 
γ. Γηα θάζε κεηαθίλεζε νκάδαο πξόζζεηα ηεηξαθόζηα (400) επξώ γηα θαγεηό 
θαη ινηπά έμνδα γηα θάζε κία από ηηο νκάδεο (Παίδεο θαη Νένη) 
δ. Γηα θάζε εληόο έδξαο αγώλα ζηελ γεπεδνύρν Έλσζε ην πνζό ησλ 
πεληαθνζίσλ (500) επξώ θαη γηα ηηο δύν νκάδεο (Παίδεο θαη Νένη) 
ε. ηηο νκάδεο πνπ κεηαθηλνύληαη πέξαλ ησλ δηαθνζίσλ πελήληα (250) 
ρηιηνκέηξσλ ζα θαηαβάιινληαη ηεηξαθόζηα (400) επξώ γηα δηαλπθηέξεπζε γηα 
θάζε κία νκάδα (Παίδεο θαη Νένη), δειαδή ζπλνιηθά νρηαθόζηα (800) επξώ θαη 
επίζεο ηξηαθόζηα (300) επξώ γηα ηε δηαλπθηέξεπζε ηνπ νδεγνύ ηνπ 
ιεσθνξείνπ θαη απνδεκίσζε παξακνλήο ηνπ νρήκαηνο. 
ζη. Οη κεηαθηλήζεηο ησλ απνζηνιώλ ησλ δύν νκάδσλ ζα γίλνληαη κε ην ίδην 
κέζν θαη κε επζύλε ησλ ζπλνδώλ ηνπο. Όπνπ απαηηείηαη δηαλπθηέξεπζε νη 
νκάδεο ζα δηακέλνπλ ζην ίδην, εθόζνλ είλαη εθηθηό, μελνδνρείν ή αιιηώο ζε 
δύν θνληηλά μελνδνρεία γηα ιόγνπο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο. 
δ. Έλσζε ε νπνία δελ ζπκκεηέρεη ζηα πξσηαζιήκαηα αδηθαηνιόγεηα ζηεξείηαη, 
εθηόο ησλ άιισλ, ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Μηθηώλ Οκάδσλ θαη 
ησλ ελσζηαθώλ πξνπνλεηώλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ δελ ζπκκεηέρεη. 
ε. Σν θόζηνο δηεμαγσγήο ηνπ ηνπξλνπά ησλ νκάδσλ ηνπ 7νπ νκίινπ ζα 
θαιπθζεί από ηελ Δ.Π.Ο. 
 
 
Άξζξν 14. Έπαζια πξσηαζιήκαηνο 
ηηο ληθήηξηεο Οκάδεο ησλ Σειηθώλ Αγώλσλ ησλ δύν πξσηαζιεκάησλ ζα 
απνλεκεζεί Κύπειιν θαη από ηξηάληα (30) κεηάιιηα. ηηο δύν θηλαιίζη ησλ ηειηθώλ 
αγώλσλ θαη ζηηο ληθήηξηεο ησλ αγώλσλ γηα ηελ 3ε ζέζε ζα απνλεκεζνύλ από ηξηάληα 
(30) κεηάιιηα. 
ηνπο δηαηηεηέο ησλ σο άλσ αγώλσλ ζα απνλεκεζνύλ αλακλεζηηθέο πιαθέηεο. 
 
Άξζξν 15. Δκπνξηθά/ξαδηνηειενπηηθά δηθαηώκαηα 
Σα εκπνξηθά θαη ηα ξαδηνηειενπηηθά δηθαηώκαηα θαζώο θαη εθείλα ηεο ηνπνζέηεζεο 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηα γήπεδα ησλ αγώλσλ  αλήθνπλ ζηελ Ε.Π.Ο., αζθνύληαη 
από απηή γηα ην ζύλνιν θάζε πξσηαζιήκαηνο θαη νη Οκάδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα 
ελαξκνλίδνληαη απνιύησο κε ηα δεδνκέλα θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη 
από ηελ ηπρόλ ζύλαςε ζύκβαζεο ρνξεγίαο ή/θαη ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ ή/θαη ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο πνπ ζπλάπηεη ε Ε.Π.Ο.  



 

. 
 
Άξζξν 16. Σειηθέο δηαηάμεηο  
α. Κάζε έλα από ηα πξσηαζιήκαηα πξνεπηινγήο εζληθώλ νκάδσλ (Παίδσλ θαη 
Νέσλ) ζεσξείηαη, ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ Οκάδσλ, ην αλώηεξν 
πξσηάζιεκα ζηελ θαηεγνξία ηνπ θαη εθαξκόδνληαη ζε απηό νη δηαηάμεηο ηνπ 
λόκνπ γηα ηα πξνλόκηα θαη ηα επεξγεηήκαηα πξνο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο. 
β. Η νηθνλνκηθή εγθύθιηνο ηεο Ε.Π.Ο. θαη νη όπνηεο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Ε.Ε. ηεο 
Ε.Π.Ο. απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο ηελ νπνία θαη 
ζπκπιεξώλνπλ. 
γ. Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ Πξνθήξπμε απηή, από ηηο δηαηάμεηο ησλ 
Καλνληζκώλ ηεο Ε.Π.Ο. ή γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ ζα παξνπζηαζηεί θαη δελ 
θαιύπηεηαη από ηελ παξνύζα πξνθήξπμε ζα απνθαζίδεη, κεηά από πξόηαζε ηεο 
Επηηξνπήο πξσηαζιεκάησλ πξνεπηινγήο εζληθώλ νκάδσλ, ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή 
(Ε.Ε.) ηεο Ειιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο ζην πιαίζην ηνπ Καηαζηαηηθνύ 
ηεο θαη ηνπ νξζνύ θαη ηνπ δίθαηνπ. 
 

 
 
 
 
Γηα ηελ Ε.Π.Ο. 
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