ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016 - 2017
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία
αφού έλαβε υπόψη:
α. Το Καταστατικό της
β. Τους Κανονισµούς της
γ. Την από 14.07.2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο.
(Νο 60)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες του πανελλήνιου πρωταθλήµατος προεπιλογής εθνικών οµάδων
Παίδων και Νέων, περιόδου 2016/2017
Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρµοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύµβασης µεταξύ της Ε.Π.Ο., ως
διοργανώτριας, και των µικτών/αντιπροσωπευτικών οµάδων των Ε.Π.Σ. – Μελών της
(εφεξής «Οµάδων») που µετέχουν στο πρωτάθληµα προεπιλογής εθνικών οµάδων.
Η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόµατα, χωρίς καµία επιφύλαξη, µε την
κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της ∆ήλωσης Συµµετοχής της Οµάδας.
Αποδοχή της προκήρυξης µε επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή
των προβλεπόµενων πειθαρχικών ποινών.
Η αρµοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος
προεπιλογής εθνικών οµάδων ανήκει στην Επιτροπή του Πρωταθλήµατος
Προεπιλογής Εθνικών Οµάδων (εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 2. ∆ιατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες των Πρωταθληµάτων προεπιλογής των εθνικών οµάδων διεξάγονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το ∆ιεθνές
Συµβούλιο της F.I.F.A.,
β. των Κανονισµών της Ε.Π.Ο.,
γ. των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθµίζουν ή θα ρυθµίζουν ειδικά θέµατα
που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
Άρθρο 3: ∆ήλωση Συµµετοχής
Η συµµετοχή των µικτών/αντιπροσωπευτικών Οµάδων των Ε.Π.Σ. στα
πρωταθλήµατα είναι υποχρεωτική.
Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. δύναται να απαλλάσσει Οµάδα/ες από τη συµµετοχή στο οικείο
πρωτάθληµα µετά από αίτηση της οικείας Ε.Π.Σ. (άρθρο 4 παρ. 1 του Κ.Α.Π.
Ερασιτεχνικών Οµάδων).
Οι Ε.Π.Σ. έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. έως την Παρασκευή
26.08.2016 ∆ήλωση Συµµετοχής, για κάθε µία οµάδα ξεχωριστά, σε ειδικό έντυπο,
που θα γίνει γνωστό στις οµάδες, µέσω δηµοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της
Οµοσπονδίας.

Η ∆ήλωση Συµµετοχής θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
όπως αυτά θα κοινοποιηθούν, σε ειδικό έγγραφο, στις ενδιαφερόµενες οµάδες µε
ευθύνη της Επιτροπής.
Άρθρο 4. Επικοινωνία
Η αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. µε τις οµάδες θα γίνεται και µε το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (e – mail), σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και το
άρθρο 37 παρ. 5 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Οµάδων..
Άρθρο 5: Επίλυση Αθλητικών ∆ιαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρµογή των
κανονισµών και της προκήρυξης και αφορούν:
α. στις µικτές/ αντιπροσωπευτικές οµάδες που µετέχουν στους αγώνες του
πρωταθλήµατος προεπιλογής εθνικών οµάδων και
β. σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται µε αυτές µε οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα,
επιλύονται µόνο από τα αρµόδια θεσµοθετηµένα δικαιοδοτικά όργανα του
ποδοσφαίρου.
Με τη δήλωση συµµετοχής στο πρωτάθληµα και την αποδοχή της παρούσας οι
οµάδες συµφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια δικαιοδοτικά
όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόµενα από τους κανονισµούς,
όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσµευση αποκλείει τη δυνατότητα των οµάδων να προσφύγουν, σε κάθε
περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, µε οποιαδήποτε
διαδικασία, περιλαµβανοµένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ.
ΚΠολ∆.
Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5, τότε, µε
απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια οµάδα θα αποβάλλεται από το πρωτάθληµα
προεπιλογής εθνικών οµάδων, θα της απαγορεύεται η συµµετοχή σε οποιοδήποτε
ανάλογο πρωτάθληµα για πέντε (5) ηµερολογιακά έτη και θα της επιβάλλονται όλες
οι προβλεπόµενες από τους Κανονισµούς ποινές.
Άρθρο 6. Όµιλοι/∆ιεξαγωγή αγώνων
Η τελική συγκρότηση των οµίλων και γενικώς η οριστική διαδικασία
διεξαγωγής των αγώνων (έναρξη, όµιλοι, επόµενες φάσεις κ.λ.π.) θα
αποφασιστούν από την Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των
∆ηλώσεων Συµµετοχής.
α. Τα πρωταθλήµατα θα διεξαχθούν σε οµίλους κατά την πρώτη τους , τουλάχιστον,
φάση. Οι όµιλοι των πρωταθληµάτων θα συγκροτηθούν µε γεωγραφικά, κατά βάση,
κριτήρια για οικονοµικούς λόγους και θα ανακοινωθούν εγκαίρως από την Επιτροπή.
β. Οι αγώνες στην πρώτη φάση των πρωταθληµάτων θα είναι διπλοί (εντός – εκτός
έδρας). Οι πρωταθλήτριες Οµάδες των Οµίλων θα προκριθούν για την επόµενη
(δεύτερη) φάση.
Από τη δεύτερη και όλες τις επόµενες φάσεις διεξαγωγής τα πρωταθλήµατα θα
διεξάγονται σε µονούς αγώνες, µε γηπεδούχο την Οµάδα που θα κληρώνεται πρώτη,
µε γεωγραφική και πάλι κατανοµή.
Οι Τελικοί Αγώνες των πρωταθληµάτων Παίδων και Νέων θα διεξαχθούν σε
ουδέτερα γήπεδα που θα επιλεγούν από την Επιτροπή.
Πλην των Τελικών Αγώνων των δύο πρωταθληµάτων θα διεξαχθούν και αγώνες,
µεταξύ των δύο οµάδων των ηµιτελικών αγώνων που δεν προκρίθηκαν για τους
τελικούς, για την 3η και 4η θέση των πρωταθληµάτων.
Στους αγώνες από τη δεύτερη φάση έως και τους Τελικούς Αγώνες και σε περίπτωση
ισόπαλου αποτελέσµατος στην κανονική περίοδο θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 20 παρ. 9 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Οµάδων.

Άρθρο 7. Γήπεδα / Ηµέρα -ώρες έναρξης αγώνων
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήµατος προεπιλογής εθνικών οµάδων διεξάγονται σε
ηµέρες που ορίζονται από την Επιτροπή και υποχρεωτικά, σε γήπεδα που θα
διαθέτουν τη νόµιµη άδεια λειτουργίας. Προτιµητέα τα γήπεδα των αθλητικών
κέντρων των Ε.Π.Σ.
Σε περίπτωση που το γήπεδο/έδρα Οµάδας καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή
µόνιµα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή θα µπορεί να ορίζει
τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται από την οικεία Ε.Π.Σ.,
θα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης και θα πληροί τους όρους
της διοργάνωσης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης
αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούµενη να ειδοποιήσει όλους τους
ενδιαφερόµενους τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξή του.
Τα αιτήµατα των ενδιαφεροµένων Οµάδων για αλλαγή ηµέρας ή/και ώρας ή/ και
γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στη διοργανώτρια έως και πέντε (5) ηµέρες
πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογηµένα, προκειµένου η αρµόδια Επιτροπή να κρίνει
τη βασιµότητα ή µη του αιτήµατος.
Οι Ε.Π.Σ. (µε µέριµνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του
προγράµµατος στα γήπεδα τα οποία χρησιµοποιούν, καθώς και στις οικείες
αστυνοµικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
Κάθε αγωνιστική µέρα θα διεξάγονται αγώνες Παίδων και Νέων µε αυτή τη σειρά.
Άρθρο 8. Γιατρός αγώνα
Η παρουσία γιατρού αγώνα, ειδικώς στα παρόντα πρωταθλήµατα, είναι
υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του µε
οποιοδήποτε επίσηµο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή
σφραγίδα).
Άρθρο 9. Προπονητές
Όλες οι Οµάδες υποχρεούνται να συνάψουν σύµβαση µε προπονητή – προπονητές
διπλωµατούχους U.E.F.A. / Ε.Π.Ο.
Για το πρωτάθληµα προεπιλογής εθνικών οµάδων περιόδου 2016/2017
υποχρεωτικά θεωρείται το Πιστοποιητικό U.E.F.A. Β΄ τουλάχιστον, (άρθρο 5
του Κανονισµού Προπονητών).
Οι προπονητές θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το ∆ελτίο Πιστοποίησης
Προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο..
Η σύµβαση αυτή, θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. η το αποδεικτικό υποβολής
από το σύστηµα TAXIS, πρέπει να κατατεθεί στο Τµήµα Προπονητών της Ε.Π.Ο.
δέκα (10), τουλάχιστον, ηµέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος.
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή, η νέα σύµβαση θα πρέπει να κατατίθενται στο
Τµήµα Προπονητών της Ε.Π.Ο. εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή
της, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τους κανονισµούς
κυρώσεις.
Άρθρο 10. Ποδοσφαιριστές
Στα πρωταθλήµατα προεπιλογής εθνικών οµάδων λαµβάνουν µέρος αποκλειστικά
ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωµα να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές οµάδες
και ανήκουν σε ερασιτεχνικά σωµατεία.
Απαγορεύεται η συµµετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18
του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Οµάδων
Στο πρωτάθληµα ΝΕΩΝ συµµετέχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από
01.01.2001 έως και 31.12.2002
Στο πρωτάθληµα ΠΑΙ∆ΩΝ συµµετέχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από
01.01.2003 έως και 31.12.2004

Ποδοσφαιριστής που ανήκει ηλικιακά στην κατηγορία των Παίδων δύναται να
µετάσχει σε αγώνες του πρωταθλήµατος Νέων, αποκλειοµένης όµως, στη συνέχεια,
της συµµετοχής του στην κατηγορία των Παίδων.
Η µη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνιστά αντικανονική
συµµετοχή και εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδ. ε του Κ.Α.Π.
Ερασιτεχνικών Οµάδων.
Θα γίνεται οπωσδήποτε δεκτό αίτηµα Ε.Π.Σ. για αναβολή αγώνα λόγω συµµετοχής
τριών (3), τουλάχιστον, ποδοσφαιριστών σε αγώνα Εθνικών Οµάδων, εφόσον
αποδεδειγµένα θα έχουν κληθεί στην Εθνική Οµάδα, αποτελούν βασικά στελέχη της
µικτής/αντιπροσωπευτικής οµάδας και το αίτηµα έχει υποβληθεί τρεις (3),
τουλάχιστον, µέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του αγώνα ( Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών
Οµάδων, άρθρο 22 παρ. 5).
Άρθρο 11. ∆ιάρκεια αγώνων
Η διάρκεια των αγώνων των Νέων είναι ενενήντα 90΄ ( δύο ηµίχρονα των 45΄) και η
αντίστοιχη των αγώνων των Παίδων 80΄ ( δύο ηµίχρονα των 40΄).
Άρθρο 12. ∆ιαιτησία Αγώνων
Στο πρωτάθληµα Νέων τους αγώνες θα διευθύνουν διαιτητές του πίνακα της 2ης
κατηγορίας και σε αυτό των Παίδων διαιτητές της 3ης κατηγορίας. Οι διαιτητές και των
δύο αγώνων θα προέρχονται από Ενώσεις όµορες µε την γηπεδούχο αλλά
διαφορετικού οµίλου κατά την πρώτη, τουλάχιστον, φάση της διοργάνωσης.
Οι διαιτητές δεν θα λαµβάνουν αµοιβή, αλλά θα εισπράττουν αποζηµίωση
µετακίνησης.
Η µετακίνηση των διαιτητών θα γίνεται µε ένα αυτοκίνητο και η καταβαλλόµενη
αποζηµίωση θα ανέρχεται σε 0,30 ευρώ ανά χιλιόµετρο. Η αποζηµίωση θα
καταβάλλεται από τη γηπεδούχο Ε.Π.Σ.
Άρθρο 13. Οικονοµικοί όροι
α. Επιτρέπεται η τέλεση των αγώνων µε ελεύθερη είσοδο.
β. Σε περίπτωση που η γηπεδούχος οµάδα εκδώσει εισιτήρια ως ανώτατη τιµή
εισιτηρίου ορίζονται τα πέντε (5) ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση η είσοδος στο
γήπεδο παιδιών, νέων, σπουδαστών και γενικώς νεαρών ηλικιών θα είναι ελεύθερη.
Τυχόν έσοδα ανήκουν όλα στην γηπεδούχο Ε.Π.Σ.
γ. Άλλοι οικονοµικοί όροι διεξαγωγής των αγώνων που αφορούν συµµετοχή της
Ε.Π.Ο. στο κόστος διεξαγωγής αποτελούν αρµοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 14. Έπαθλα πρωταθλήµατος
Στην πρωταθλήτρια Οµάδα κάθε οµίλου θα απονεµηθεί, µε την ολοκλήρωση της
πρώτης φάσης, κύπελλο και µετάλλια για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή
της.
Στις νικήτριες Οµάδες των Τελικών Αγώνων των δύο πρωταθληµάτων θα
απονεµηθεί Κύπελλο και από τριάντα (30) µετάλλια. Στις δύο φιναλίστ των τελικών
αγώνων και στις νικήτριες των αγώνων για την 3η θέση θα απονεµηθούν από τριάντα
(30) µετάλλια.
Στους διαιτητές των ως άνω αγώνων θα απονεµηθούν αναµνηστικές πλακέτες.
Άρθρο 15. Εµπορικά/ραδιοτηλεοπτικά δικαιώµατα
Τα εµπορικά και τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώµατα καθώς και εκείνα της τοποθέτησης
διαφηµιστικών πινακίδων στα γήπεδα των αγώνων ανήκουν στην Ε.Π.Ο., ασκούνται
από αυτή για το σύνολο κάθε πρωταθλήµατος και οι Οµάδες είναι υποχρεωµένες να
εναρµονίζονται απολύτως µε τα δεδοµένα και τις υποχρεώσεις που διαµορφώνονται
από την τυχόν σύναψη σύµβασης χορηγίας ή/και τοποθέτησης διαφηµιστικών
πινακίδων ή/και ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης που συνάπτει η Ε.Π.Ο.
.

Άρθρο 16. Τελικές διατάξεις
α. Κάθε ένα από τα πρωταθλήµατα προεπιλογής εθνικών οµάδων (Παίδων και
Νέων) θεωρείται, σύµφωνα µε τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Οµάδων, το ανώτερο
πρωτάθληµα στην κατηγορία του και εφαρµόζονται σε αυτό οι διατάξεις του
νόµου για τα προνόµια και τα ευεργετήµατα προς τους ποδοσφαιριστές.
β. Η οικονοµική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε. της
Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Προκήρυξης την οποία και
συµπληρώνουν.
γ. Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις των
Κανονισµών της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέµα που θα παρουσιαστεί και δεν
καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει, µετά από πρόταση της
Επιτροπής πρωταθληµάτων προεπιλογής εθνικών οµάδων, η Εκτελεστική Επιτροπή
(Ε.Ε.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας στο πλαίσιο του Καταστατικού
της και του ορθού και του δίκαιου.

.

