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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ 

‘SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ’ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016-2017 

 

 

H ‘Super League Ελλάδα’, αφού έλαβε υπ’ όψιν: 

 

1. Τις διατάξεις του Καταστατικού της ‘Super League Ελλάδα’, 

2. Τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., του Κανονισμού Αγώνων 

Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), καθώς και των Κανόνων Παιχνιδιού, όπως ισχύουν κάθε 

φορά, 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Τη διοργάνωση των αγώνων Πρωταθλήματος κάτω των 17 ετών ‘Super League 

Ελλάδα’ (εφεξής Πρωτάθλημα Κ17), αγωνιστικής περιόδου 2016-2017. Δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν οι δεκαέξι (16) ομάδες κάτω των 17 ετών των Ποδοσφαιρικών 

Ανωνύμων Εταιρειών (εφεξής Π.Α.Ε.) που συμμετέχουν στο Επαγγελματικό 

Πρωτάθλημα της ‘Super League Ελλάδα’ σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς και 

τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 1 

Εφαρμοζόμενες Διατάξεις 

 

Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17 διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις α) των Κανόνων του Παιχνιδιού (Laws of the Game), των αποφάσεων, 

εγκυκλίων και ερμηνειών που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές 

Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) και τη FIFA, β) του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., γ) του 

Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (εφεξής Κ.Α.Π.), δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της 

Ε.Π.Ο., ε) των λοιπών Κανονισμών, αποφάσεων, οδηγιών και εγκυκλίων της Ε.Π.Ο., 

στ) του Καταστατικού της ‘Super League Ελλάδα’, ζ) των κανονισμών, αποφάσεων, 

εγκυκλίων και οδηγιών του Δ.Σ. της ‘Super League Ελλάδα’, εφόσον δεν αντίκεινται 

σε αντίστοιχες της Ε.Π.Ο. 

 

Το Πρωτάθλημα Κ17 διοργανώνεται από τη ‘Super League Ελλάδα’ σύμφωνα με τα 

Άρθρα 3 και 19 του Κ.Α.Π. της Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο 2  

Δικαίωμα Συμμετοχής Ομάδων 

 

1. Το δικαίωμα συμμετοχής των Π.Α.Ε. στους αγώνες Πρωταθλήματος Κ17, 

συντελείται με τη χωρίς επιφύλαξη αποδοχή της παρούσας. Η προκήρυξη με μόνη 

την υπογραφή της από την Π.Α.Ε. αποτελεί σύμβαση ανεπιφύλακτης 

προσχώρησης των Π.Α.Ε. στους αγωνιστικούς, εμπορικούς και χορηγικούς όρους 

της παρούσας και στις αντίστοιχες διατάξεις και κανονισμούς. Οποιαδήποτε 

αποδοχή με επιφύλαξη θεωρείται ότι δεν έχει γραφεί και ουδεμία ισχύ έχει 

ενώπιον της διοργανώτριας, των οργάνων αυτής, ή τρίτου, ενώ παράλληλα θα 

επισύρει -μεταξύ άλλων- και τις κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση 

αυτή από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. 

 

2. Όλες οι Π.Α.Ε., οι οποίες συμμετέχουν στο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα ‘Super 

League’, για να συμμετάσχουν στο οικείο πρωτάθλημα υποχρεωτικά συμμετέχουν 

με αντίστοιχες ομάδες και στα Πρωταθλήματα Υποδομής που διεξάγονται με 

ευθύνη της Διοργανώτριας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, απαγορεύεται η 

συμμετοχή των ομάδων στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ή αποβάλλονται απ’ 

αυτά σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Κ.Α.Π. 

    

Άρθρο 3 

Δήλωση Συμμετοχής 

 

1. Η Δήλωση Συμμετοχής υποβάλλεται από την Π.Α.Ε. και υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή/και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

Π.Α.Ε. 
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2. Οι Π.Α.Ε. πρέπει να υποβάλλουν Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα αυτό 

μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016, σε ειδικό έντυπο που αποστέλλεται 

στις ομάδες με ευθύνη της ‘Super League Ελλάδα’. Το ανωτέρω έντυπο, το οποίο 

επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη, πρέπει να περιέλθει στη ‘Super League 

Ελλάδα’, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σε 

όλες τις ενδείξεις του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

 

3. Με την παραπάνω Δήλωση Συμμετοχής, οι Π.Α.Ε. αποδέχονται χωρίς επιφυλάξεις 

το Καταστατικό της ‘Super League Ελλάδα’, τις διατάξεις του Κ.Α.Π., τους όρους 

της προκήρυξης και τις διατάξεις των Κανονισμών της ‘Super League Ελλάδα’, 

διαφορετικά αποκλείονται του Πρωταθλήματος με απόφαση του Δ.Σ. της 

Διοργανώτριας Αρχής.  

 

4. Η Δήλωση Συμμετοχής δεσμεύει επίσης τους ποδοσφαιριστές και τους 

προπονητές χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της 

Διοργανώτριας Αρχής. 

 

5. Οι Π.Α.Ε. πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν τον αριθμό FAX της ομάδας ή/και 

την ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπροσώπου τους πριν την έναρξη του 

Πρωταθλήματος και σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού FAX να ενημερώσουν 

άμεσα τη ‘Super League Ελλάδα’ προκειμένου να αποστέλλεται η σχετική 

αλληλογραφία έγκαιρα στον αποδέκτη. Δήλωση Συμμετοχής στην οποία δεν θα 

δηλώνεται ο αριθμός FAX ή/και η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνεται δεκτή. 

 
6. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διοργανώτρια Αρχή Κατάσταση 

Υγείας – Δύναμης Ποδοσφαιριστών, όπως αυτή ορίζεται στα σχετικά άρθρα 

του Κ.Α.Π., στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των 

ποδοσφαιριστών (Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου 

Ε.Π.Ο., η ιδιότητα των ποδοσφαιριστών - Ερασιτέχνης, Εκπαιδευόμενος, 

Επαγγελματίας - , η Υπηκοότητα - Αλλοδαπός, Κοινοτικός - ), καθώς και η 

επωνυμία της Π.Α.Ε. που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα 

αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στην κατάσταση ποδοσφαιριστές είναι 

απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους. Η 

υποβολή της Κατάστασης Υγείας – Δύναμης Ποδοσφαιριστών γίνεται σε ειδικό 

έντυπο που αποστέλλεται στις ομάδες με ευθύνη της ‘Super League Ελλάδα’ 

(Παράρτημα ΙΙ). Επίσης, μαζί με την Κατάσταση Υγείας – Δύναμης 

Ποδοσφαιριστών, οι Π.Α.Ε. οφείλουν να υποβάλλουν στη Διοργανώτρια Αρχή και 

αντίγραφο του Δελτίου για κάθε εκπαιδευόμενο και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή 

που ανήκει στη δύναμη της Π.Α.Ε. και συμπεριλαμβάνεται στην Κατάσταση 

Υγείας – Δύναμης Ποδοσφαιριστών. 

 

7. Η ως άνω, ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται από μία από τις εξής ιατρικές 

ειδικότητες: αθλίατρο, ορθοπεδικό, παθολόγο, καρδιολόγο, πνευμονολόγο,  
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αγροτικό ιατρό, ιατρό γενικής ιατρικής, είναι υποχρεωτική σε ετήσια βάση για 

κάθε ποδοσφαιριστή και πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. 

 

8. Επίσης, οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (σε διεύθυνση που 

θα τους κοινοποιηθεί) στη Διοργανώτρια Αρχή, Κατάσταση Δύναμης 

Ποδοσφαιριστών, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία των 

ποδοσφαιριστών (Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης αριθμός δελτίου 

Ε.Π.Ο., η ιδιότητα των ποδοσφαιριστών και η θέση στην οποία αγωνίζονται – 

τερματοφύλακας, αμυντικός, μέσος, επιθετικός), προκειμένου να αναρτηθούν 

στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργανώτριας. 

 

Άρθρο 4 

Πρόγραμμα Αγώνων 

 

1. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα Κ17 αγωνιστικής περιόδου 

2016 – 2017, θα χωριστούν σε δύο (2) ομίλους (Α’ και Β’ Όμιλος). Η κατάρτιση 

των ομίλων θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 

υποβολής των δηλώσεων. 

 

2. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα Κ17 αγωνιστικής περιόδου      

2016 – 2017, θα χωριστούν σε δύο (2) ομίλους (Α’ και Β’ Όμιλος), ως εξής: 

 

Α’ ΟΜΙΛΟΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ 

Α.Ε.Κ. 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Α.Ε.Λ. 

ΒΕΡΟΙΑ 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Π.Α.Ο.Κ. 

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 

 

3. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17 θα διεξαχθούν σύμφωνα με κλήρωση, το 

πρόγραμμα δε των συναντήσεων θα ανακοινωθεί από τη ‘Super League Ελλάδα’ 

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος. 

 

4. Σε κάθε έναν από τους παραπάνω ομίλους, θα διεξαχθούν τέσσερεις (4) γύροι 

των επτά αγωνιστικών, ήτοι 28 αγώνες για κάθε Π.Α.Ε. 

 

5. Απαγορεύεται η έναρξη των αγώνων του δεύτερου ή επόμενων γύρων εάν δεν 

έχουν ολοκληρωθεί οι αγώνες του πρώτου γύρου των πρωταθλημάτων. 

 

6. Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων του Πρωταθλήματος Κ17 ορίζεται στις 10 

Σεπτεμβρίου 2016.  
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Άρθρο 5 

Διάρκεια, Ημέρα και Ώρα Τέλεσης των Αγώνων 

 

1. Η διάρκεια των αγώνων του Πρωταθλήματος Κ17 ορίζεται σε δύο χρονικές 

περιόδους διάρκειας 45 λεπτών η κάθε μία (90 λεπτά στο σύνολο). Οι 

ποδοσφαιριστές έχουν το δικαίωμα μιας διακοπής στο ημίχρονο, η διακοπή δε του 

ημίχρονου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά της ώρας. 

 

2. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17 θα διεξάγονται Κυριακή. Η διοργανώτρια 

διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει τη διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων και σε άλλες 

ημέρες, κατά την απόλυτη και αιτιολογημένη κρίση της, σύμφωνα με το σχετικό 

άρθρο του Κ.Α.Π., όπως ισχύει κάθε φορά. Επίσης, στη ‘Super League Ελλάδα’ 

ανήκει το δικαίωμα να ορίσει ένα παιχνίδι που σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. έχει 

διακοπεί ή αναβληθεί χωρίς να είναι υπαίτια τα σωματεία και που έχει κριθεί 

τελεσίδικα η επανάληψή του. 

 

3. Η ώρα έναρξης των αγώνων κάθε αγωνιστικής ορίζεται αποκλειστικά από τη 

‘Super League Ελλάδα’, μεταξύ 11:00 και 18:00, σε συνέχεια σχετικής 

συνεννόησης μεταξύ των αγωνιζομένων ομάδων. Οι ομάδες υποχρεούνται να 

αποστέλλουν γραπτή ενημέρωση στη Διοργανώτρια Αρχή, αναφέροντας τις 

διαθέσιμες ώρες για την τέλεση των αγώνων, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν 

από την τέλεση αυτών. Το πρόγραμμα των αγώνων οριστικοποιείται μετά τη 

συλλογή των αιτημάτων των ομάδων, και κατόπιν κοινοποιείται στην Κ.Ε.Δ. και 

στις ομάδες με γραπτή ενημέρωση και στο ευρύ κοινό μέσω της επίσημης 

ιστοσελίδας της ‘Super League Ελλάδα’. Η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να ορίζει τη διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων και σε άλλες ώρες, κατά την 

απόλυτη και αιτιολογημένη κρίση της, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π., 

όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

4. Οι υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων ομάδων για την ώρα προσέλευσης, το 

φαρμακευτικό υλικό και τις μπάλες του αγώνα καθορίζονται από το Άρθρο 16 του 

Κ.Α.Π. 

 

5. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να φροντίζουν για τη γνωστοποίηση του προγράμματος 

του Πρωταθλήματος Κ17 στα Εθνικά, Κοινοτικά ή Δημοτικά Γυμναστήρια τα 

οποία χρησιμοποιούν έτσι ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες. Επίσης, με 

μέριμνα των Π.Α.Ε. θα γίνεται κοινοποίηση του προγράμματος του 

Πρωταθλήματος Κ17 στις κατά τόπους αστυνομικές αρχές και στο Ε.Κ.Α.Β.. 

 

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διοργανώτρια δύναται να τροποποιεί με 

αιτιολογημένη απόφασή της, την ώρα έναρξης του αγώνα ή/και την ημέρα του 

αγώνα ή/και το γήπεδο διεξαγωγής, δίχως να παραβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα 

δικαιώματα της γηπεδούχου ομάδας. Στην περίπτωση αυτή, η ‘Super League 
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Ελλάδα’ υποχρεούται να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερομένους τουλάχιστον 

εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.  

 

7. Για τους αγώνες που δεν τελέστηκαν ή διεκόπησαν λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. 

κακοκαιρίας κ.λ.π.), ισχύουν όλα όσα προβλέπονται από τα σχετικά άρθρα του 

Κ.Α.Π. ή θα διεξάγονται σε άλλη ημερομηνία με απόφαση της διοργανώτριας.  

 

8. Για τους αγώνες που δεν τελέστηκαν ή που δεν έληξαν με υπαιτιότητα της μίας ή 

και των δύο ομάδων, ισχύουν όλα όσα προβλέπονται από τα σχετικά άρθρα του 

Κ.Α.Π..  

 
9. Σε περίπτωση που κάποια Π.Α.Ε. καταθέσει αίτημα για την αναβολή ενός αγώνα, 

τότε, παράλληλα με το αίτημα αναβολής και σε συνέχεια σχετικής συνεννόησης 

με την αντίπαλη Π.Α.Ε., οφείλει να αποστείλει γραπτή ενημέρωση στη 

Διοργανώτρια Αρχή, αναφέροντας την προτεινόμενη διαθέσιμη ημέρα και ώρα για 

την τέλεση του αγώνα.  

 

10. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής ομάδας σε αγώνα του Πρωταθλήματος Κ17 

εφαρμόζονται όλα όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. και τα 

σχετικά άρθρα της παρούσης.  

 

Άρθρο 6  

Γήπεδα Αγώνων 

 

1. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17 θα διεξάγονται σε έδρες επιλογής των Π.Α.Ε., 

παραχωρητήριο των οποίων θα προσκομίσουν στη ‘Super League Ελλάδα’ μαζί με 

τη Δήλωση Συμμετοχής. Τα γήπεδα διεξαγωγής θα πρέπει να εδρεύουν στον ίδιο 

νομό με τα γήπεδα που χρησιμοποιούνται από τις αντίστοιχες ομάδες που 

συμμετέχουν στο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα ‘Super League’, θα πρέπει να 

διαθέτουν φυσικό ή εγκεκριμένο τεχνητό χλοοτάπητα και να πληρούν τις 

προδιαγραφές για ασφαλή διεξαγωγή αγώνων που επιβάλλουν οι ισχύοντες 

κανονισμοί. Σε κάθε περίπτωση, θα κατατίθεται στη ‘Super League Ελλάδα’ μαζί 

με τη δήλωση συμμετοχής και η άδεια λειτουργίας – καταλληλότητας του 

γηπέδου. 

 

2. Δύναται μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής και η δήλωση εναλλακτικής έδρας, σε 

περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή αγώνα για οποιοδήποτε λόγο στην 

κύρια έδρα. Αναφορικά με τις προϋποθέσεις χρήσης της εναλλακτικής έδρας, 

ισχύουν όσα αναφέρονται στο Άρθρο 6 της παρούσης.  

 

3. Τα γήπεδα που θα χρησιμοποιούνται για τους αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17 

θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από τη Διοργανώτρια Αρχή και να πληρούν 

τους όρους που προβλέπουν οι διατάξεις των Κανόνων Παιχνιδιού. Στη 

Διοργανώτρια Αρχή δίνεται η δυνατότητα να απορρίψει ένα γήπεδο όταν δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις για αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17 καθώς και τις 
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προδιαγραφές για ασφαλή διεξαγωγή αγώνων που επιβάλλουν οι ισχύοντες 

κανονισμοί.  

 

4. Γηπεδούχες ομάδες είναι εκείνες που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα, έχοντας 

αναλάβει και την υποχρέωση να διαθέσουν στις διαγωνιζόμενες ομάδες μέσα 

πρώτων βοηθειών και φαρμακευτικό υλικό. Επίσης, οι ομάδες θα πρέπει να 

μεριμνούν για την παρουσία ασθενοφόρου οχήματος για το σύνολο των αγώνων 

του Πρωταθλήματος Κ17.  

 

5. Οι γηπεδούχες ομάδες οφείλουν να μεριμνούν για την υποχρεωτική διάθεση ενός 

(1) αποδυτηρίου για τη φιλοξενούμενη Ομάδα, ικανό να φιλοξενήσει 18 

ποδοσφαιριστές, και ενός (1) αποδυτηρίου για τους διαιτητές και τον Παρατηρητή 

Αγώνα. Οι χώροι των αποδυτηρίων των φιλοξενουμένων πρέπει να είναι 

ευρύχωροι και να διαθέτουν ως ελάχιστο εξοπλισμό ντουλάπες και πάγκους για 18 

παίκτες, ντους με ζεστό νερό καθώς και μπουκάλια με νερό. 

 

6. Για αντικανονικό ή/και ακατάλληλο γήπεδο – στάδιο όπως επίσης για οποιοδήποτε 

θέμα των γηπέδων – σταδίων που δεν αναφέρεται σε άρθρα της παρούσης, 

εφαρμόζονται όλα όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. 

 

7. Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στη διάθεση της ‘Super 

League Ελλάδα’ το γήπεδό τους για κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος Κ17, 

σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κ.Α.Π. 

 

Άρθρο 7 

Στολές Ομάδων 

 

1. Οι ομάδες που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Κ17 δηλώνουν στη ‘Super League 

Ελλάδα’ τα χρώματά τους, καθώς επίσης και τις εναλλακτικές περιπτώσεις στις 

στολές των ποδοσφαιριστών (φανέλες – παντελονάκια – κάλτσες). Η δήλωση 

αυτή γίνεται συγχρόνως με τη Δήλωση Συμμετοχής τους στο Πρωτάθλημα.  

 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες του 

Πρωταθλήματος Κ17 είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η 

οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 

 Φανέλα 

 Παντελονάκι 

 Κάλτσες 

 Ποδοσφαιρικά παπούτσια  

 Επικαλαμίδες 

 

3. Οι τερματοφύλακες είναι υποχρεωμένοι να έχουν διαφορετικό χρώμα στολής από 

τους άλλους συμπαίκτες τους άλλα και από το διαιτητή του αγώνα, ενώ οι 

αρχηγοί των ομάδων οφείλουν να φορούν στο αριστερό τους χέρι, σε όλη τη 
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διάρκεια του αγώνα, ειδικό διακριτικό περιβραχιόνιο που θα τους διακρίνει από 

τους άλλους ποδοσφαιριστές.  

 

4. Οι αριθμοί στις ποδοσφαιρικές στολές πρέπει να κυμαίνονται από το ένα (1) έως 

το ενενήντα εννέα (99), ενώ δεν είναι υποχρεωτικό ο αριθμός της φανέλας του 

εκάστοτε ποδοσφαιριστή, να είναι σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια του 

πρωταθλήματος. 

 

5. Οι ποδοσφαιριστές δύνανται να φορέσουν ή/και χρησιμοποιήσουν επιπλέον 

εξοπλισμό με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός αυτός δεν είναι 

επικίνδυνος, τόσο για τη σωματική ακεραιότητα των ιδίων, όσο και των 

αντιπάλων ποδοσφαιριστών.  

 

Άρθρο 8 

Κανόνες του Παιχνιδιού 

 

1. Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι πέντε (5) 

ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από τις θέσεις που αγωνίζονται, 

απαγορευμένης της επανασυμμετοχής οποιουδήποτε από τους ποδοσφαιριστές 

που αντικαταστάθηκαν στον ίδιο αγώνα. 

 

2. Για τη διατήρηση της τάξης, της πειθαρχίας στους αγωνιστικούς χώρους και την 

τήρηση των Κανονισμών Ποδοσφαίρου, επιβάλλονται στους τακτικούς και 

αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές ποινές αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις 

των σχετικών άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.  

 

3. Οι ποινές αγωνιστικού αποκλεισμού που είναι αποτέλεσμα πολλαπλών 

παρατηρήσεων (4η, 7η, 10η, κ.ο.κ.) που δίδονται σε έναν ποδοσφαιριστή σε 

διαφορετικούς αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17 ή είναι αποτέλεσμα αποβολής με 

κόκκινη κάρτα (άμεση ή έμμεση) που εδόθη σε ποδοσφαιριστή σε αγώνα του 

Πρωταθλήματος Κ17, εκτίονται μόνο στην ίδια διοργάνωση. Οι Π.Α.Ε. δεν έχουν 

δικαίωμα επιλογής των αγωνιστικών ημερών που θα εκτιθούν οι ποινές και οι 

ανωτέρω ποινές αγωνιστικού αποκλεισμού εκτίονται την αμέσως επόμενη ή τις 

αμέσως επόμενες αγωνιστικές ημέρες.  

 

4. Ποινές αποκλεισμού (λόγω συμπλήρωσης παρατηρήσεων ή αποβολής) που έχουν 

επιβληθεί κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος Κ17 της αγωνιστικής περιόδου 

2016 - 2017, εκτίονται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος και σε 

περίπτωση μη επάρκειας αγωνιστικών ημερών, εκτίονται κατά σειρά στο  

Πρωταθλήματος Κ17 της επόμενης αγωνιστικής περιόδου 2017 – 2018. Σε 

περίπτωση που, λόγω ηλικίας του ποδοσφαιριστή, δεν μπορούν πλέον να 

εκτιθούν στο Πρωτάθλημα Υποδομής της ‘Super League Ελλάδα’ που αγωνιζόταν 

ο ποδοσφαιριστής, τότε σε αυτή την περίπτωση εκτίονται στους αγώνες της 

ομάδας του ποδοσφαιριστή στο Πρωτάθλημα Υποδομής της ‘Super League 
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Ελλάδα’ της ηλικιακής κατηγορίας που παίρνει μέρος. 

 

5. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός σαρανταοκταώρου (48ώρου) 

σε δύο αγώνες των Πρωταθλημάτων των τμημάτων υποδομής που διοργανώνει η 

‘Super League Ελλάδα’ (Κ20, Κ17 και Κ15) με τις αντίστοιχες ομάδες της Π.Α.Ε. 

στην οποία ανήκει. Ο υπολογισμός του σαρανταοκταώρου (48ώρου) αρχίζει από 

το τελευταίο λεπτό συμμετοχής στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρώνεται 

πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής 

συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής 

συμμετοχής, σύμφωνα και με το Άρθρο 23 του Κ.Α.Π.. 

 

6. Η κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστών σε 

αγώνες του Πρωταθλήματος αυτού συνιστά αντικανονική συμμετοχή και επιφέρει 

τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.  

 

7. Για τις πάσης φύσεως πειθαρχικές ποινές της διοργάνωσης του Πρωταθλήματος 

Κ17, για ποδοσφαιριστές, ομάδες, παράγοντες, προπονητές κ.λ.π., αρμόδιο 

όργανο για την επιβολή των ποινών είναι το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό 

Όργανο της ‘Super League Ελλάδα’. 

 

8. Για τις πάσης φύσεως ενστάσεις που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του 

Πρωταθλήματος Κ17 για ποδοσφαιριστές, ομάδες, παράγοντες, προπονητές 

κ.λ.π., ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του Κ.Α.Π. και επιλύονται μόνο 

από τα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και 

την προκήρυξη του Πρωταθλήματος. 

 

Άρθρο 9 

Δικαίωμα Συμμετοχής Ποδοσφαιριστών 

 

1. Στους αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17, δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

ποδοσφαιριστές έως 17 χρονών (γεννηθέντες από 01/01/2000 και έπειτα), 

ως εξής: 

 

Α) Εκπαιδευόμενοι Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές των Π.Α.Ε. 

Β) Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές των ερασιτεχνικών σωματείων που έχουν ιδρύσει 

Π.Α.Ε. 

Γ) Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές των ΠΑΕ έως 17 χρονών (γεννηθέντες από 

01/01/2000 και έπειτα). 

 

2. Σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17, επιτρέπεται η αναγραφή στο 

Φύλλο Αγώνα μέχρι πέντε (5) ποδοσφαιριστών οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να 

αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες ή δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια 

(ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). Συνολικά, είναι υποχρεωτική η αναγραφή 

στη 18άδα κάθε ομάδας, σε όλους τους αγώνες για το Πρωτάθλημα Κ17, 
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τουλάχιστον δεκατριών (13) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

στις ελληνικές εθνικές ομάδες ή έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική 

ταυτότητα ή διαβατήριο).  

 

3. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα του 

Πρωταθλήματος Κ17, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στην Κατάσταση Υγείας – 

Δύναμης Ποδοσφαιριστών που έχει κατατεθεί στη διοργανώτρια σύμφωνα και με 

όσα ορίζονται στο σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π..  

 
4. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του Άρθρου 9 

της παρούσης, επιτρέπεται στους αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17, επίσης:  

 

Β) Η συμμετοχή (δηλωθέντων στο Φύλλο Αγώνα) αλλοδαπών ή κοινοτικών 

επαγγελματιών ή/και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών (εκπαιδευομένων 

ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ή ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών των ερασιτεχνικών 

σωματείων που έχουν ιδρύσει Π.Α.Ε.) σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. 

και του Κανονισμού Ιδιότητας και Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών. 

 

5. Όλοι οι προαναφερόμενοι ποδοσφαιριστές μπορούν να αντικαθίστανται στη 

δύναμη της ομάδας με άλλους, που θα πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις. 

 

6. Η παράβαση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων του Άρθρου 9 της 

παρούσης που αφορούν στο δικαίωμα συμμετοχής των ποδοσφαιριστών, και 

χρησιμοποίηση αυτών σε αγώνες του Πρωταθλήματος αυτού, συνιστά 

αντικανονική συμμετοχή των ποδοσφαιριστών, σε περίπτωση δε υποβολής 

ένστασης ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του Κ.Α.Π. και επιλύονται μόνο 

από τα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και 

την προκήρυξη του Πρωταθλήματος. 

 

Άρθρο 10 

Βαθμολογική κατάταξη 

 

1. Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

Άρθρο 20 του Κ.Α.Π.. Οι ομάδες κατατάσσονται, κατά σειρά, στο βαθμολογικό 

πίνακα με κριτήριο το σύνολο βαθμών που συγκέντρωσαν η καθεμία. Στους 

αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17 οι αγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σε 

περίπτωση νίκης με τρεις (3) βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας με ένα (1) βαθμό 

και σε περίπτωση ήττας με μηδέν (0) βαθμούς. 

 

2. Οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Κ17 χωρίζονται σε δύο (2) 

ομίλους (Α΄και Β΄όμιλος) και κατατάσσονται, κατά σειρά, στο βαθμολογικό 

πίνακα κάθε ομίλου με κριτήριο το σύνολο βαθμών που συγκέντρωσαν η καθεμία 

με την ολοκλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος έκαστου ομίλου, όπως αυτό 

ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης. Από τον πίνακα αυτό προκύπτουν οι ομάδες 

που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε αγώνες κατάταξης (Τελική Φάση) 
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προκειμένου να αναδειχθεί η Πρωταθλήτρια ομάδα Κ17, σύμφωνα και με τα 

σχετικά άρθρα της προκήρυξης.  

 
3. Σε περίπτωση που προκύψει ισοβαθμία μεταξύ των ομάδων που δικαιούνται να 

λάβουν μέρος στους αγώνες κατάταξης (Τελική Φάση), τότε ισχύουν τα όσα 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.  

 
4. Η ανάδειξη Πρωταθλήτριας ομάδας και η κατάταξη των ομάδων στο βαθμολογικό 

πίνακα του Πρωταθλήματος Κ17 θα γίνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από 

τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. και τα σχετικά άρθρα της παρούσης, ύστερα από 

αγώνες κατάταξης.  

 
5. Η κατάταξη των ομάδων στο βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωσή του από το 

Δ.Σ. της ‘Super League Ελλάδα’ θα γίνει σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του 

Κ.Α.Π., όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

Άρθρο 11 

Τελική Φάση Πρωταθλήματος 

 
1. Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος Κ17, οι δύο 

(2) πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο, όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα της 

παρούσης, θα αγωνιστούν σε αγώνες κατάταξης (Τελική Φάση) προκειμένου να 

αναδειχθεί η Πρωταθλήτρια ομάδα Κ17. Η ‘Super League Ελλάδα’, θα ενημερώσει 

τις Π.Α.Ε. για το πρόγραμμα τέλεσης των αγώνων, ενώ τη διεξαγωγή των 

αγώνων της Τελικής Φάσης θα αναλάβει μία εκ των τεσσάρων ομάδων που 

συμμετέχουν σε αυτή σε γήπεδο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις για αγώνες 

του επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Σε περίπτωση όπου περισσότερες από μία 

ομάδες εκδηλώσουν ενδιαφέρον, τότε θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των 

υποψηφίων, ενώ στην περίπτωση όπου καμία ομάδα δεν δηλώσει την πρόθεσή 

της, η ‘Super League Ελλάδα’ με απόφασή της θα ορίσει το γήπεδο διεξαγωγής 

των αγώνων της Τελικής Φάσης. 

 

2. Στους Ημιτελικούς αγώνες της Τελικής Φάσης, η ομάδα που θα τερματίσει στην 

πρώτη (1η) θέση του Α΄ ομίλου θα αγωνισθεί με την ομάδα που θα τερματίσει 

στην δεύτερη (2η) θέση του Β’  ομίλου, ενώ η ομάδα που θα τερματίσει στην 

πρώτη (1η) θέση του Β΄ ομίλου θα αγωνισθεί με την ομάδα που θα τερματίσει 

στην δεύτερη (2η) θέση του Α’  ομίλου. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 

πρώτη θέση σε κάθε όμιλο μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του 

Πρωταθλήματος Κ17,  ορίζονται γηπεδούχες.  

 

3. Η διάρκεια των αγώνων της Τελικής Φάσης ορίζεται σε δύο χρονικές περιόδους 

διάρκειας 45 λεπτών η κάθε μία (90 λεπτά στο σύνολο). Σε περίπτωση ισοπαλίας 

μετά τη λήξη του κανονικού αγώνα θα ακολουθήσει παράταση μισής ώρας σε δύο 

ημίχρονα από δεκαπέντε (15) λεπτά το καθένα, αν δε και μετά την παράταση το 



 14 

αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, τότε η νικήτρια ομάδα ανακηρύσσεται μετά από 

εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτυ).  

 

4. Όσο αφορά στους αγώνες της Τελικής Φάσης, για τη διατήρηση της τάξης, της 

πειθαρχίας στους αγωνιστικούς χώρους και την τήρηση των Κανονισμών 

Ποδοσφαίρου, επιβάλλονται στους τακτικούς και αναπληρωματικούς 

ποδοσφαιριστές ποινές αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών 

άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. 

 

5. Κατ’ εξαίρεση, ποδοσφαιριστές στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή αγωνιστικού 

αποκλεισμού που είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παρατηρήσεων (4η, 7η, 10η, 

κ.ο.κ.) στην κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος Κ17, έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στη Τελική Φάση του Πρωταθλήματος Κ17. Αντιθέτως, 

ποδοσφαιριστές στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή αγωνιστικού αποκλεισμού 

που είναι αποτέλεσμα αποβολής με κόκκινη κάρτα (άμεση ή έμμεση) που εδόθη 

σε ποδοσφαιριστή σε αγώνα στην κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος Κ17, 

δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Τελική Φάση του Πρωταθλήματος Κ17 και 

εκτίουν κανονικά την ποινή τους. 

 

6. Κατ’ εξαίρεση, παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια 

της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος Κ17, δεν μεταφέρονται στους 

αγώνες της Τελικής Φάσης που ακολουθεί και οι ποινές αγωνιστικού αποκλεισμού 

που είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παρατηρήσεων (4η, 7η, 10η, κ.ο.κ.) εκτίονται 

αυτομάτως την αμέσως επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο ανεξάρτητα του 

Πρωταθλήματος Υποδομής που συμμετέχει ο ποδοσφαιριστής.   

 

Άρθρο 12 

Έπαθλα Πρωταθλήματος 

 

Στην Ομάδα Κ17 που θα καταλάβει την πρώτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα του 

Πρωταθλήματος Κ17 θα απονεμηθεί ένα (1) Κύπελλο. Στους ποδοσφαιριστές των 

ομάδων που προκρίθηκαν στον τελικό της Τελικής Φάσης του Πρωταθλήματος Κ17, 

οι οποίοι είχαν τουλάχιστον μία (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, 

καθώς και στο προπονητικό προσωπικό των δύο αυτών ομάδων, θα απονεμηθούν 

μετάλλια.   

 

Η ‘Super League Ελλάδα’, δημιούργησε ένα Κύπελλο το οποίο θα απονέμεται σε 

ειδική εκδήλωση στην Πρωταθλήτρια ομάδα Κ17. Κατά την απονομή, το τρόπαιο 

τοποθετείται σε ειδική βάση με τα χρώματα και το λογότυπο της ‘Super League 

Ελλάδα’. Απαγορεύεται η τοποθέτηση του σε οποιοδήποτε άλλο σημείο π.χ. τραπέζι ή 

βάση με τα χρώματα ή και λογότυπα χορηγών της νικήτριας ομάδας. 
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Επίσης, η ‘Super League Ελλάδα’ δύναται να θεσπίσει ομαδικά ή ατομικά βραβεία για 

να επιβραβεύσει ομάδες ή/ και ποδοσφαιριστές (π.χ. έπαθλο ήθους, βραβείο πρώτου 

σκόρερ, βραβείο καλύτερου ποδοσφαιριστή κλπ.). 

 

Άρθρο 13 

Επίλυση Αθλητικών διαφορών 

 

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή των 

κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν στις ομάδες που μετέχουν στους 

αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17 και κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με 

οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα 

όργανα. Με τη δήλωση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Κ17, οι Π.Α.Ε. συμφωνούν, 

αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια όργανα για την επίλυση των 

διαφορών, τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Άρθρο 14 

Εκδίκαση Ενστάσεων – Παράβολο Ενστάσεων  

 

Για τις πάσης φύσεως ενστάσεις που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του 

Πρωταθλήματος Κ17, ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του Κ.Α.Π. και 

επιλύονται από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της ‘Super League 

Ελλάδα’ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και την προκήρυξη του 

Πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, η εκδίκαση των ενστάσεων του Άρθρου 23 του 

Κ.Α.Π. σε πρώτο βαθμό γίνεται από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο 

της ‘Super League Ελλάδα’ και σε δεύτερο βαθμό από την Επιτροπή Εφέσεων της 

Ε.Π.Ο.. Το ποσό των παραβόλων υπέρ της ‘Super League Ελλάδα’ για τη συζήτηση 

των ενστάσεων του Άρθρου 23 παρ. 1 του Κ.Α.Π. καθορίζεται σε εκατό ευρώ (100€).   

 

Άρθρο 15 

Άδεια Αγώνα – Τήρηση Τάξης 

 

1. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για τη λήψη της σχετικής αδείας για την 

τέλεση του αγώνα – εφόσον αυτή απαιτείται - από την οικεία αρμόδια Δημόσια 

Υπηρεσία όπου ανήκει η αθλητική εγκατάσταση. Η άδεια διεξαγωγής του αγώνα – 

εφόσον αυτή απαιτείται - δίδεται από την οικεία αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία 

εφόσον υπάρχει άδεια λειτουργίας του γηπέδου. 

 

2. Οι Π.Α.Ε. πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέσα πρόληψης και 

καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό 

και είναι υπεύθυνες για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των 

μελών και των οπαδών τους.  

 

3. Με μέριμνα των Π.Α.Ε. θα γίνεται επίσης η γνωστοποίηση του προγράμματος στις 

κατά τόπους αστυνομικές αρχές. 
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4. Οι Π.Α.Ε. θα πρέπει να μεριμνούν για την τήρηση των διεθνών και ελληνικών 

κανονισμών που αφορούν το ‘ευ αγωνίζεσθαι’.  

 

5. Σε περίπτωση επεισοδίων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο 

κοινό, καθώς και για αντιαθλητικές ενέργειες των ποδοσφαιριστών, άλλων μελών 

και των φιλάθλων των ομάδων που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Κ17, των 

οποίων υπεύθυνες είναι οι ίδιες οι ομάδες, τους επιβάλλονται με απόφαση του 

Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της ‘Super League Ελλάδα’ και 

σε δεύτερο βαθμό από την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο., οι προβλεπόμενες από 

τον Κ.Α.Π. ή από τους άλλους κανονισμούς ή αποφάσεις του Δ.Σ. της ‘Super 

League Ελλάδα’, κυρώσεις. 

 

Άρθρο 16 

Διαιτητής Αγώνα 

 

1. Ο ορισμός των διαιτητών και βοηθών διαιτητών για τους αγώνες του 

Πρωταθλήματος Κ17 γίνεται αποκλειστικά από την Κ.Ε.Δ./ Ε.Π.Ο.. Εάν ο ορισμός 

γίνει με όποιον άλλον τρόπο και όχι από το αρμόδιο όργανο, οι αγώνες 

καθίστανται άκυροι. Για αγώνες μείζονος σημασίας θα υπάρχει διαδικασία 

αξιολόγησής τους μέσω της Κ.Ε.Δ./ Ε.Π.Ο.. 

 

2. Τους αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17 θα διευθύνουν διαιτητές αξιολογημένοι για 

τους αγώνες περιφερειακού πρωταθλήματος και πάνω, οι οποίοι θα προέρχονται 

από τους τοπικούς συνδέσμους, είτε από συνδέσμους όμορους με το Νομό 

διεξαγωγής  του αγώνα. 

 

3. Σε περίπτωση μη προσέλευσης, τραυματισμού ή εν γένει αδυναμίας κάποιου από 

τους διαιτητές (1 διαιτητής και 2 βοηθοί διαιτητή) ενός αγώνα, οι αγώνες 

μπορούν να διεξαχθούν με έναν διαιτητή και έναν βοηθό (επόπτη), εφόσον 

συμφωνήσουν οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες. 

 

4. Οι ομάδες, σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17, υποχρεούνται να 

έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή: 

 

Α. Τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας των Ποδοσφαιριστών. 

Β. Κατάσταση Υγείας των Ποδοσφαιριστών (σχετικό άρθρο στον Κ.Α.Π.). 

Γ. Ταυτότητα προπονητή (ή προπονητών) που έχει εκδοθεί από την Ε.Π.Ο. για τη 

διανυόμενη αγωνιστική περίοδο.  

 

5. Οι διαιτητές των αγώνων του Πρωταθλήματος Κ17 υποχρεούνται να ελέγχουν 

την εφαρμογή της προκήρυξης όσον αφορά την ιδιότητα, την ηλικία, την 

υπηκοότητα των δηλωθέντων στο Φύλλο Αγώνα καθώς επίσης και την 

Κατάσταση Υγείας των Ποδοσφαιριστών. 
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6. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπονητές κατόχους διπλώματος 

ανάλογου των αναφερομένων στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου 2016. 

Προπονητής και τυχόν βοηθοί προπονητή, οι οποίοι δεν κατέχουν νόμιμα το 

Δελτίο Πιστοποίησης απαγορεύεται να εισέρθουν στον αγωνιστικό χώρο (Τεχνική 

περιοχή), να παραμείνουν σε αυτόν και να δίνουν οδηγίες στους ποδοσφαιριστές. 

Ο έλεγχος διενεργείται από τους διαιτητές του αγώνα και σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στον Κ.Α.Π. Επίσης, προπονητής και τυχόν βοηθοί προπονητή 

απαγορεύεται να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο (Τεχνική περιοχή) και να 

παραμένουν σε αυτόν με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, χωρίς να έχουν τις 

προϋποθέσεις που ο Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου 2016 ορίζει. 

 

7. Στο Πρωτάθλημα Κ17, εάν η γηπεδούχος Π.Α.Ε. δεν εξοφλήσει πριν την έναρξη 

του αγώνα το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας, ο διαιτητής δεν διεξάγει τον 

αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας και η 

γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται, ύστερα από απόφαση των αρμοδίων οργάνων, με 

αφαίρεση δύο (2) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα και χρηματική ποινή. 

Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στη 

διοργανώτρια, δεν ορίζονται οι αγώνες της ομάδας αυτής, κατακυρώνονται δε 

υπέρ της αντιπάλου ομάδας.  

 

8. Οι διαιτητές των αγώνων, σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17, 

υποχρεούνται να αποστέλλουν μετά τη λήξη κάθε αγώνα και εντός 48 ωρών από 

τη λήξη του, το Φύλλο Αγώνα στη διοργανώτρια με τηλεομοιοτυπία (FAX).  

 

Άρθρο 17 

Παρατηρητής Αγώνα 

 

1. Για κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος Κ17, η διοργανώτρια δύναται να ορίζει έναν 

Παρατηρητή Αγώνα, σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κ.Α.Π..  

 

2. Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Παρατηρητή Αγώνα αναγράφονται στον 

Κανονισμό Παρατηρητών των Πρωταθλημάτων Υποδομής ‘Super League Ελλάδα’ 

καθώς και στα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π.. Ο Κανονισμός δύναται να τροποποιείται 

με απόφαση του Δ.Σ. της ‘Super League Ελλάδα’, πριν από την έναρξη της 

αγωνιστικής περιόδου. 

 

3. Οι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων ομάδων οφείλουν να συνεργάζονται και να 

εκτελούν άμεσα τις οδηγίες του Παρατηρητή Αγώνα οι οποίες σχετίζονται με την 

άρτια διοργάνωση του αγώνα. Ο Παρατηρητής Αγώνα αποτελεί επίσημο 

εκπρόσωπο της ‘Super League Ελλάδα’ και ανώτατο εποπτικό όργανο για τη 

διεξαγωγή του αγώνα.  
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4. Σε περίπτωση απουσίας του Παρατηρητή Αγώνα, οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν 

την υποχρέωση να υποδείξουν από ένα πρόσωπο η καθεμία και ο διαιτητής 

διενεργεί κλήρωση για να αναδειχθεί ο Παρατηρητής του Αγώνα. Σε αυτή την 

περίπτωση ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να κάνει σχετική σημείωση στο 

Φύλλο Αγώνα.  

 

5. Μέσα στον χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη, ο 

Παρατηρητής Αγώνα επιτρέπει να εισέρχονται και να παραμένουν, εφ’ όσον του 

επιδείξουν την ταυτότητά τους (αστυνομική ή επαγγελματική) μόνο τα εξής 

πρόσωπα:  

α) Ο γιατρός του αγώνα και ένας γιατρός κάθε ομάδας 

β) Ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας 

γ) Ο φυσιοθεραπευτής κάθε ομάδας 

δ) Ο προπονητής κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του 

ε) Ο γυμναστής κάθε ομάδας 

στ) Ένας φροντιστής κάθε ομάδας 

 

Άρθρο 18 

Γιατρός Αγώνα 

 

1. Σε όλους του αγώνες του Πρωταθλήματος Κ17, είναι υποχρεωτική η παρουσία 

γιατρού αγώνα. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. έχει τη μέριμνα για  την παρουσία γιατρού, 

εκπαιδευμένου στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Ο γιατρός αγώνα 

οφείλει να παρευρίσκεται στην εγκατάσταση από την άφιξη των ομάδων έως και 

την αναχώρηση τους από το στάδιο.  

 
2. Ο γιατρός του αγώνα θα πρέπει να κάθεται σε χώρο πίσω από τον πάγκο των 

ομάδων ή στον πάγκο του 4ου διαιτητή και θα εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, 

μόνο αν τον καλέσει ο διαιτητής, για να παρέχει ιατρική βοήθεια στον ίδιο, στους 

βοηθούς του καθώς και στους ποδοσφαιριστές στην περίπτωση που οι ομάδες 

δεν έχουν γιατρό στην αποστολή τους. 

 
3. Σε περίπτωση μη προσέλευσης – απουσίας γιατρού αγώνα, ο αγώνας δεν 

διεξάγεται με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας και λαμβάνονται υπόψη όλα όσα 

προβλέπονται από τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π..  

Επίσης, οι γηπεδούχες Π.Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν στις 

διαγωνιζόμενες ομάδες μέσα πρώτων βοηθειών και φαρμακευτικό υλικό.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 19 

Οικονομική Οργάνωση – Διαχείριση – Έλεγχος των Αγώνων 

 

1. Η ‘Super League Ελλάδα’ έχει την πλήρη οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο των 

αγώνων του Πρωταθλήματος Κ17. 

 

2. Η ‘Super League Ελλάδα’ δύναται να καλύψει, για τις ανάγκες των 

Πρωταθλημάτων Υποδομής, τα ταξιδιωτικά έξοδα της μετακίνησης των ομάδων 

που συμμετέχουν στα εν λόγω Πρωταθλήματα, βάσει της Διαδικασίας 

Μετακινήσεων και Διαμονής Πρωταθλημάτων. 

 

3. Η ‘Super League Ελλάδα’ έχει το δικαίωμα παραχώρησης των αποκλειστικών 

ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων τα οποία με την παρούσα παραχωρούνται σε 

αυτή. 

 

4. Η ‘Super League Ελλάδα’ έχει το δικαίωμα παραχώρησης των αποκλειστικών 

δικαιωμάτων μετονομασίας του Πρωταθλήματος Κ17 τα οποία με την παρούσα 

παραχωρούνται σε αυτή.  

 

5. Η ‘Super League Ελλάδα’ δύναται να συνάπτει συμφωνίες με χορηγούς, 

υποστηρικτές και προμηθευτές για το Πρωτάθλημα Κ17, όπως επίσης και 

οποιουδήποτε άλλου προϊόντος είναι κάτοχος, καθώς και για την προβολή αυτών. 

Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να προβάλλουν τους χορηγούς της ‘Super League 

Ελλάδα’ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με 

απόφαση του Δ.Σ. της διοργανώτριας. 

 

6. Συναφή θέματα με την οικονομική οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο των αγώνων 

θα ρυθμίζονται από οικονομική εγκύκλιο της ‘Super League Ελλάδα’ που δύναται 

να εκδοθεί για το εν λόγω πρωτάθλημα και να διανεμηθεί στις συμμετάσχουσες 

ομάδες. 

 

Άρθρο 20 

Μελλοντικές Διατάξεις και Κανονισμοί 
 

Η έκδοση των προβλεπόμενων στη προκήρυξη κανονισμών ανήκει αποκλειστικά στην 

αρμοδιότητα της Ε.Π.Ο.. Η ‘Super League Ελλάδα’ δύναται να συντάξει και να 

εφαρμόσει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου τους παρακάτω 

κανονισμούς και διαδικασίες: 

 

•  Κανονισμός Παρατηρητών Πρωταθλημάτων Υποδομής ‘Super League Ελλάδα’ 

•  Διαδικασία Μετακινήσεων και Διαμονής Πρωταθλημάτων Υποδομής 
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Άρθρο 21 

Γενικές Διατάξεις 
 

1. Το Πρωτάθλημα Κ17 είναι υποχρεωτικό και για τη μη συμμετοχή ή η αποχώρηση 

από το Πρωτάθλημα αυτό θα λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διατάξεις του 

Κ.Α.Π., οι κανονισμοί της Ε.Π.Ο., και οι κανονισμοί και αποφάσεις της ‘Super 

League Ελλάδα’. Πέραν των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. 

κυρώσεων, σε περίπτωση που ομάδα δεν κατέρχεται να αγωνιστεί σε αγώνα ή 

αγώνες ή αποχωρήσει από το εν λόγω Πρωτάθλημα, χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας, θα της επιβάλλεται από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό 

Όργανο της ‘Super League Ελλάδα’ το χρηματικό πρόστιμο των χιλίων 

πεντακοσίων ευρώ (1.500€) για κάθε αγώνα που ματαιώνεται με υπαιτιότητα της.    

 

2. Δεν γίνονται δεκτές στο Πρωτάθλημα Κ17, ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει 

τις, προς τη ‘Super League Ελλάδα’, οικονομικές υποχρεώσεις τους πριν την 

υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής. 
 

Άρθρο 22 

Νομική Φύση της Προκήρυξης 
 

Με την αποδοχή της προκήρυξης αυτής συντελείται η σύμβαση και δεσμεύει αμοιβαία 

τις Π.Α.Ε. και τη ‘Super League Ελλάδα’ τόσο ως προς όλους τους όρους αυτής, όσο 

και ως προς τις διατάξεις των κανονισμών και τις αποφάσεις της ‘Super League 

Ελλάδα’ στις οποίες παραπέμπει. Προσβολή κατά όρων της προκήρυξης είναι νομικά 

ανίσχυρη και τυχόν υποβολή τους τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού 

άρθρου του Κ.Α.Π. με απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού 

Οργάνου της ‘Super League Ελλάδα’. 
 

Άρθρο 23 

Τελική Διάταξη 
 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή και τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ή 

του Καταστατικού της E.Π.Ο. και της “Super League Ελλάδα” ή των κανονισμών της 

E.Π.Ο. και της “Super League Ελλάδα” ή των λοιπών κανονιστικών κειμένων του 

άρθρου 1 της παρούσης, θα λύεται με απόφαση του Δ.Σ. της “Super League 

Ελλάδα”.  
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ ‘Super League Ελλάδα’  
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
............................................................................................................................ 
(Αναγράφεται ο τίτλος της ομάδας        και ο αριθμός Μητρώου της ομάδας) 
 
Α.Φ.Μ................................................... Δ.Ο.Υ...................................................... 
  
Αριθμ.Πρωτ.......................................... 
(της ομάδας) 

Ημερομηνία............................................. 

  
 

Προς τη 

‘Super League Ελλάδα’ 

 

Θέμα: «Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Κάτω των 17 Ετών ‘Super League 

Ελλάδα’ – Αγωνιστικής Περιόδου 2016-2017» 

 

Σε απάντηση του με αριθ. ............/............- 2016 εγγράφου σας, με το οποίο μας 

κοινοποιήσατε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Πρωταθλήματος Κάτω των 17 Ετών ‘Super 

League Ελλάδα’, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την από 

............................................. απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου: 

 

1. Δηλώνουμε συμμετοχή στην παραπάνω διοργάνωση, αποδεχόμαστε ρητά και 

ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο και τους όρους της Προκήρυξης αυτής, το 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ και τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της ‘Super League Ελλάδα’ καθώς 

και τις διατάξεις του Κ.Α.Π.. 

 

2. Το γήπεδο, που θα χρησιμοποιήσουμε για τους αγώνες μας στο Πρωτάθλημα 

Κάτω των 17 Ετών είναι το Γήπεδο …...................................................................... 

 

Χωρητικότητας....................................θεατών 

 

Το γήπεδο, που θα χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά για τους αγώνες μας στο 

Πρωτάθλημα Κάτω των 17 Ετών είναι το Γήπεδο ….................................................. 

 

Χωρητικότητας ....................................θεατών 
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3. Τα χρώματα της βασικής στολής των ποδοσφαιριστών μας είναι: 

Α) φανέλα........................................................ 

Β) παντελονάκι.................................................. 

Γ) κάλτσες........................................................ 

  

Τα χρώματα της εναλλακτικής στολής των ποδοσφαιριστών μας είναι: 

Α) φανέλα........................................................ 

Β) παντελονάκι.................................................. 

Γ) κάλτσες......................................................... 

 

4. Τα γραφεία μας βρίσκονται: 

Οδός .................................................. Αριθμ. .................... Τ.Κ. .......................... 

Τηλ. ................................................... FAX……………………………............................ 

 

5. Αντίκλητος μας ορίζεται ο κ. ........................................................................ 

Κάτοικος Αθηνών, οδός .................................................. αριθμ. ......... 

Τηλ. ..................................................................................................................... 

 

6. Γενικός Αρχηγός μας ορίζεται ο κ. ................................................................ 

Κάτοικος ………………….….,οδός ...................................................αριθμ. …...... 

Τηλ. ..................................................................................................................... 

 

7. Ακριβής επωνυμία ομάδας............................................................................ 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος      Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

(ονοματεπώνυμο και υπογραφή) (σφραγίδα) (ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ ‘Super League Ελλάδα’  
 
............................................................................................................................ 
(Αναγράφεται ο τίτλος της ομάδας        και ο αριθμός Μητρώου της ομάδας) 
 
Αριθμ.Πρωτ.......................................... 
(της ομάδας) 

Ημερομηνία............................................. 

 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016 – 2017  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

 
         Ο Πρόεδρος          Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
(ονοματεπώνυμο και υπογραφή) (σφραγίδα) (ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 
 
 
Συμφωνούμε ανεπιφύλακτα και βεβαιώνουμε τη σύννομη συμπλήρωση της 
παρακάτω κατάστασης.  
 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
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A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 

23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       
48       
49       
50       

 
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ότι οι περιλαμβανόμενοι στην ως άνω ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ολογράφως) 
…………………………………… (αριθμητικώς) ………… ποδοσφαιριστές της ΟΜΑΔΑΣ Κ17 
της (ΟΝΟΜΑ ΠΑΕ) ………………………………… είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΥΓΙΕΙΣ και ΙΚΑΝΟΙ να 
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ σε αγώνες της ΟΜΑΔΑΣ τους, κατά το προαναφερόμενο έτος. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 
Η συμπλήρωση της Κατάστασης 
Υγείας Ποδοσφαιριστών ΘΑ 
ΓΙΝΕΤΑΙ σύμφωνα με το Άρθρο 
18 του Κ.Α.Π. 

 Ο ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ 
 
 

 
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ – AMKA - ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 

 
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ) 

 

 
 

 

 

 

 


