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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ 
“SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆Α” 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007 – 2008 
 
 
H «Super League ΕΛΛΑ∆Α», αφού έλαβε υπ’ όψιν: 
 
1. Τις διατάξεις του καταστατικού της “Super League Ελλάδα”, 
2. Τις διατάξεις του Καταστατικού της ΕΠΟ, του Κανονισµού Αγώνων Ποδοσφαίρου 

(Κ.Α.Π.), καθώς και των Κανόνων Παιχνιδιού, όπως ισχύουν κάθε φορά, 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Τη διοργάνωση των αγώνων Πρωταθλήµατος Νέων κάτω των 21 Ετών “Super 
League Ελλάδα” (εφεξής Πρωτάθληµα Νέων), αγωνιστικής περιόδου 2007 – 2008, 
µεταξύ των οµάδων Νέων κάτω των 21 ετών, των Π.Α.Ε. που συµµετέχουν στο 
Επαγγελµατικό Πρωτάθληµα της “Super League Ελλάδα”. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο 
Πρωτάθληµα Νέων έχουν οι παρακάτω οµάδες:  
 

1. Α.Ε.Κ. 
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
3. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
4. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
5. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
6. ΒΕΡΟΙΑ 
7. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ 
8. ΗΡΑΚΛΗΣ  
9. ΛΑΡΙΣΑ 
10. ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ 
11. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
12. Ο.Φ.Η. 
13. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
14. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 
15. Π.Α.Ο.Κ. 
16. SKODA ΞΑΝΘΗ 

 



ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 

Άρθρο 1 
Εφαρµοζόµενες διατάξεις 

 
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήµατος Νέων διέπονται και διεξάγονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς, τον Κανονισµό Αγώνων 
Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), τους Κανονισµούς της ΕΠΟ και της “Super League Ελλάδα”, 
και τις αποφάσεις της “Super League Ελλάδα”. 
 

Άρθρο 2 
Προκήρυξη Πρωταθλήµατος 

 
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 προκήρυξης και στις αντίστοιχες διατάξεις και 
κανονισµούς. Οποιαδήποτε 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. 
 
Η δήλωση συµµετοχής (στην προκήρυξη) δεσµεύει επίσης τους ποδοσφαιριστές και 
τους προπονητές χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συµφωνία µεταξύ αυτών και της 
διοργανώτριας. 

 
Άρθρο 3  

∆ιοργάνωση Πρωταθλήµατος 
 
Το Πρωτάθληµα Νέων διοργανώνεται από την “Super League Ελλάδα” σύµφωνα µε 
το άρθρο 3 του Κ.Α.Π. της Ε.Π.Ο. 
 



Άρθρο 4  
∆ικαίωµα Συµµετοχής Οµάδων 

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

συντελείται µε την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή της παρούσας και των 
προϋποθέσεων που τίθενται µε τις διατάξεις αποφάσεων της “Super League 
Ελλάδα”. 

 
2. Στους αγώνες του Πρωταθλήµατος Νέων συµµετέχουν υποχρεωτικά οι οµάδες 

των ερασιτεχνικών τµηµάτων των Π.Α.Ε., οι οποίες συµµετέχουν στο 
Επαγγελµατικό Πρωτάθληµα της “Super League Ελλάδα”, αγωνιστικής περιόδου 
2007–2008.  
 

Άρθρο 5 
∆ήλωση Συµµετοχής 

 
1. Η δήλωση συµµετοχής υποβάλλεται από την Π.Α.Ε. και υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) της Π.Α.Ε.. 
 
2. Οι προαναφερόµενες Π.Α.Ε. πρέπει να υποβάλλουν γραπτή ∆ήλωση Συµµετοχής 

στο Πρωτάθληµα αυτό µέχρι τις 10/08/07 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 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της “Super League Ελλάδα”, τις διατάξεις του Κ.Α.Π., τους 
όρους της Προκήρυξης και τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της «Super League 
Ελλάδα» διαφορετικά αποκλείονται του Πρωταθλήµατος µε απόφαση του ∆.Σ. 
της ∆ιοργανώτριας. 

 
4. Τα σωµατεία ή Π.Α.Ε. πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν τον αριθµό FAX της 

οµάδας τους ή εκπροσώπου τους πριν την έναρξη του Πρωταθλήµατος και σε 
περίπτωση αλλαγής αριθµού FAX να ενηµερώσουν έγκαιρα τη “Super League 
Ελλάδα” προκειµένου να αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία έγκαιρα στον 
αποδέκτη. ∆ήλωση συµµετοχής στην οποία δεν θα δηλώνεται ο αριθµός FAX δεν 
θα γίνεται δεκτή. 

 
5. Μαζί µε τη δήλωση συµµετοχής, οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να υποβάλλουν τις 

παρακάτω καταστάσεις στην ∆ιοργανώτρια Αρχή: 
α. Κατάσταση Υγείας Ποδοσφαιριστών, στην οποία θα αναγράφονται 
υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των ποδοσφαιριστών καθώς και την 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.  
β. Αναλυτική Κατάσταση ∆ύναµης Ποδοσφαιριστών Οµάδας, στην οποία 
θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των ποδοσφαιριστών 
(Ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, όνοµα πατρός και µητρός, ο αριθµός 
δελτίου Ε.Π.Ο., η ιδιότητα των ποδοσφαιριστών - Ερασιτέχνης, Επαγγελµατίας, 
Αλλοδαπός). 

 
Άρθρο 6 

Πρόγραµµα Αγώνων 
 
1. Οι αγώνες του Πρωταθλήµατος Νέων θα διεξαχθούν σύµφωνα µε την κλήρωση 

του Επαγγελµατικού Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ της “Super League Ελλάδα”, το 
πρόγραµµα δε των συναντήσεων θα τηρηθεί επακριβώς αλλά και πανοµοιότυπα, 
ως προς την έδρα διεξαγωγής κάθε αγώνα, µε αυτό του Επαγγελµατικού 
Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ  της “Super League Ελλάδα”. 

 
2. Η ηµεροµηνία έναρξης των αγώνων, µε τη διεξαγωγή της 1ης Αγωνιστικής, 

ορίζεται στις 25 ή 26/8/2007, ηµεροµηνία η οποία συµπίπτει µε την έναρξη του 
Επαγγελµατικού Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ της “Super League Ελλάδα”.  

 
3. Για τους αγώνες που δεν τελέστηκαν λόγω ανωτέρας βίας (κακοκαιρίας κλπ.) 

ισχύουν όλα όσα προβλέπονται από τα σχετικά άρθρα του ΚΑΠ ή θα διεξάγονται 
σε άλλη ηµεροµηνία µε απόφαση της διοργανώτριας. 

 



Άρθρο 7 
∆ιάρκεια, ηµέρα και ώρα τέλεσης των αγώνων 

 
1. Η διάρκεια των αγώνων του Πρωταθλήµατος Νέων 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 Νέων θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή. Η 

διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να ορίζει την 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, κατά τις διεθνείς σχετικές 
διατάξεις περί αλλαγών. 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 ηµέρα και η ώρα έναρξης των αγώνων κάθε αγωνιστικής ορίζεται αποκλειστικά 

από τη “Super League Ελλάδα” σε συνέχεια σχετικής συνενόησης µεταξύ των 
αγωνιζοµένων οµάδων. Οι οµάδες υποχρεούνται να αποστέλλουν γραπτή 
ενηµέρωση στη διοργανώτρια αρχή αναφέροντας τις διαθέσιµες ηµέρες και 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 ΚΕ∆ και στις οµάδες µε 
γραπτή ενηµέρωση και στο ευρύ κοινό µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της 
“Super League Ελλάδα”. 

 
4. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να φροντίζουν για τη γνωστοποίηση του Προγράµµατος 

του Πρωταθλήµατος Νέων στα Εθνικά, Κοινοτικά ή ∆ηµοτικά 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 Νέων στις κατά τόπους αστυνοµικές αρχές και στο ΕΚΑΒ. 

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

αιτιολογηµένη απόφασή της, την ώρα ή και την ηµέρα έναρξης των αγώνων, 
δίχως να παραβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα δικαιώµατα της γηπεδούχου οµάδας. 
Στην περίπτωση αυτή η “Super League Ελλάδα”, υποχρεούται να ειδοποιήσει 
όλους τους ενδιαφεροµένους τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. 
Οποιαδήποτε απόφαση από οποιοδήποτε όργανο αλλάξει την διεξαγωγή του 
αγώνα σε χρόνο µικρότερο των 48 ωρών, ρητά συνοµολογείται ότι δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 

 
 



 
Άρθρο 8  

Γήπεδα Αγώνων 
 
1. Οι αγώνες του Πρωταθλήµατος Νέων θα διεξάγονται σε έδρες επιλογής των 

Π.Α.Ε., παραχωρητήριο των οποίων θα προσκοµίσουν στην “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 ΟΠΑΠ της “Super 
League Ελλάδα” και θα πρέπει να διαθέτουν φυσικό χλοοτάπητα. Σε ειδικές 
περιπτώσεις (κακοκαιρίας κλπ.) και µόνο σε αυτές, επιτρέπεται η χρήση γηπέδων 
που διαθέτουν εγκεκριµένο τεχνητό χλοοτάπητα, η οποία όµως χρήση δεν θα 
ξεπερνάει το 20% των συνολικών εντός έδρας αγώνων για κάθε οµάδα. Σε κάθε 
περίπτωση, θα κατατίθεται στην “Super League Ελλάδα” µαζί µε τη δήλωση 
συµµετοχής και η άδεια λειτουργίας – καταλληλότητας του γηπέδου. 

 
2. ∆ύναται µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής και 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 8 της παρούσας.  

 
3. Για ακατάλληλο γήπεδο - στάδιο εφαρµόζονται όλα όσα προβλέπονται από τις 

σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. 
 
4. Γηπεδούχες οµάδες είναι εκείνες που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα, έχοντας 

αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζόµενων, 
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 Νέων.  

 
5. Επίσης, οι γηπεδούχες Οµάδες Νέων οφείλουν να µεριµνούν για την υποχρεωτική 

διάθεση ενός (1) αποδυτηρίου για τη φιλοξενούµενη Οµάδα Νέων, ικανό να 
φιλοξενήσει 18 ποδοσφαιριστές, και ενός (1) αποδυτηρίου για τους διαιτητές και 
τον Παρατηρητή του 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. Οι γηπεδούχες οµάδες είναι υποχρεωµένες να έχουν στη διάθεση της “Super 

League Ελλάδα” το γήπεδό τους για κάθε αγώνα του Πρωταθλήµατος Νέων. 
 
 
 
 



 
Άρθρο 9 

Κανόνες του Παιχνιδιού 
 
1. Οι οµάδες που µετέχουν στο Πρωτάθληµα Νέων δηλώνουν στη “Super League 

Ελλάδα” τα χρώµατά τους, καθώς επίσης και τις εναλλακτικές περιπτώσεις στις 
στολές των ποδοσφαιριστών (φανέλλες – παντελονάκια – κάλτσες). Η δήλωση 
αυτή γίνεται συγχρόνως µε τη δήλωση συµµετοχής τους στο Πρωτάθληµα. Οι 
τερµατοφύλακες έχουν διαφορετικό χρώµα στολής από τους άλλους συµπαίκτες 
τους, ενώ οι αρχηγοί των οµάδων οφείλουν να έχουν σε όλη τη διάρκεια του 
αγώνα ειδικό σήµα (περιβραχιόνιο) που θα τους διακρίνει από τους άλλους 
ποδοσφαιριστές.  

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

ποδοσφαιριστών από κάθε οµάδα και ανεξάρτητα από τις θέσεις που αγωνίζονται, 
απαγορευµένης της επανασυµµετοχής οποιουδήποτε από τους ποδοσφαιριστές 
που αντικαταστάθηκαν στον ίδιο αγώνα. 

   
3. Οι ποινές που επιβάλλονται στους ποδοσφαιριστές και αφορούν ποινές 

αγωνιστικού αποκλεισµού που είναι αποτέλεσµα πολλαπλών παρατηρήσεων 
(κίτρινες κάρτες) που δίδονται προς έναν ποδοσφαιριστή σε διαφορετικούς 
αγώνες του Πρωταθλήµατος Νέων, εκτίονται αποκλειστικά και µόνο στο 
πρωτάθληµα αυτό. Ποινές που επιβάλλονται στο Πρωτάθληµα ΟΠΑΠ της “Super 
League Ελλάδα” δεν εκτίονται στο Πρωτάθληµα Νέων. Για τις πάσης φύσεως 
πειθαρχικές ποινές της διοργάνωσης του Πρωταθλήµατος Νέων, είτε για 
ποδοσφαιριστές (ερασιτέχνες – επαγγελµατίες), οµάδες, παράγοντες, 
προπονητές, κλπ., αρµόδιο όργανο για την επιβολή των ποινών είναι το 
δικαιοδοτικό όργανο της “Super League Ελλάδα”. 

 
4. Στην ειδική περίπτωση των ποινών αγωνιστικού αποκλεισµού από αποβολή µε 

κόκκινη κάρτα (άµεση ή έµµεση), η οποία εδόθη σε ποδοσφαιριστή σε 
οποιαδήποτε διοργάνωση, ο αγωνιστικός αποκλεισµός εκτίεται σε κάθε 
διοργάνωση. 

 
5. Η κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων χρησιµοποίηση ποδοσφαιριστών σε 

αγώνες του Πρωταθλήµατος αυτού συνιστά αντικανονική συµµετοχή και επιφέρει 
τις ανάλογες κυρώσεις µετά την υποβολή της σχετικής ένστασης. 

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

Πρωταθλήµατος Νέων για ποδοσφαιριστές (ερασιτέχνες – επαγγελµατίες), 
οµάδες, παράγοντες, προπονητές, κλπ., 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 
∆ικαίωµα Συµµετοχής Ποδοσφαιριστών 

 
1. Στους αγώνες του Πρωταθλήµατος Νέων, δικαίωµα συµµετοχής έχουν 

ποδοσφαιριστές έως 21 χρονών (Γεννηθέντες από 01/01/1986 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 Π.Α.Ε. έως 21 χρονών (Γεννηθέντες από 
01/01/1986 και έπειτα)  

 
2. Κατ΄εξαίρεση, επιτρέπεται η συµµετοχή (∆ηλωθέντων στο Φύλλο Αγώνα) τριών 

(3) επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών ανεξαρτήτου ηλικίας, µε την προϋπόθεση ότι 
θα είχαν δικαίωµα συµµετοχής στους αγώνες του Επαγγελµατικού 
Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ της “Super League Ελλάδα” στην αντίστοιχη αγωνιστική. 

 
3. Εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, επιτρέπεται στους αγώνες του 

Πρωταθλήµατος Νέων, επίσης:  
 

Α) Η συµµετοχή (∆ηλωθέντων στο Φύλλο Αγώνα) ερασιτεχνών ή επαγγελµατιών 
οµογενών ποδοσφαιριστών χωρίς να υπόκεινται σε κάποιο αριθµητικό περιορισµό 
και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Κανονισµού Ιδιότητας και 
Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών. 
Β) Η συµµετοχή αλλοδαπών επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών, µε την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι θα είχαν δικαίωµα συµµετοχής στους αγώνες του 
Επαγγελµατικού Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ της “Super League Ελλάδα” µε την 
Π.Α.Ε. στην οποία ανήκει η Οµάδα Νέων. 
Γ) Η συµµετοχή στη δύναµη της Οµάδας Νέων µέχρι πέντε (5) αλλοδαπών 
ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών. Κατά τους αγώνες, επιτρέπεται η αναγραφή στην 
18αδα του Φύλλου Αγώνα (Φ.Α.) τριών (3) εξ αυτών και η συµµετοχή στον 
αγώνα των δύο (2). 
 

4. Όλοι οι προαναφερόµενοι ποδοσφαιριστές µπορούν να αντικαθίστανται στη 
δύναµη της οµάδας µε άλλους, που θα πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις. 

 
5. Οι ποδοσφαιριστές που αναφέρονται στις ως άνω κατηγορίες έχουν δικαίωµα 

συµµετοχής µόνο εάν πληρούν το όριο ηλικίας που τίθεται για το πρωτάθληµα 
αυτό ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους (επαγγελµατίες, ερασιτέχνες). 

 
6. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός του εικοσιτετραώρου σε δύο 

αγώνες της Π.Α.Ε. που ανήκει. 



 
7. Η κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων, όσον αφορά την ηλικία των 

ποδοσφαιριστών, και χρησιµοποίηση αυτών σε αγώνες Πρωταθλήµατος αυτού, 
συνιστά αντικανονική συµµετοχή των ποδοσφαιριστών, σε περίπτωση δε 
υποβολής ένστασης εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.. 

 
Άρθρο 11 

Βαθµολογική κατάταξη 
 
Η βαθµολογική κατάταξη των οµάδων θα γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 
άρθρο 20 του Κ.Α.Π.. Για την ανάδειξη Πρωταθλήτριας Οµάδας του Πρωταθλήµατος 
Νέων, ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π., µε 
σύστηµα βαθµολογίας τρείς (3) βαθµοί για την νίκη, ένας (1) βαθµός για την 
ισοπαλία και µηδέν (0) βαθµοί για την ήττα. 
 
Η κατάταξη των οµάδων στον βαθµολογικό πίνακα και η επικύρωσή του από το ∆.Σ. 
της “Super League Ελλάδα” θα γίνει σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π., όπως 
ισχύει κάθε φορά. 
 



Άρθρο 12 
Έπαθλα Πρωταθλήµατος 

 
Στην Οµάδα Νέων που θα πάρει την πρώτη θέση στον βαθµολογικό πίνακα του 
Πρωταθλήµατος Νέων θα απονεµηθεί ένα (1) Κύπελλο. Στους ποδοσφαιριστές της 
Πρωταθλήτριας Οµάδας, οι οποίοι είχαν τουλάχιστον µία (1) συµµετοχή κατά την 
διάρκεια του πρωταθλήµατος, καθώς και στο προπονητικό προσωπικό της οµάδας θα 
απονεµηθούν µετάλλια.   
 
Επίσης, Κύπελλο Ήθους θα απονεµηθεί στην Οµάδα Νέων της οποίας, στη συνολική 
διάρκεια του Πρωταθλήµατος Νέων, οι ποδοσφαιριστές δεν αποβλήθηκαν µε άµεση 
κόκκινη κάρτα, και δεν τιµωρήθηκαν επίσης οι παράγοντες της Οµάδας Νέων της 
Π.Α.Ε.. 
 

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 Νέων 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 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 

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

Πρωταθλήµατος Νέων, ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του Κ.Α.Π. και 
επιλύονται από την Πειθαρχική Επιτροπή της “Super League Ελλάδα” και 
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 την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της “Super League Ελλάδα” και 
σε δεύτερο βαθµό από την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο.. Για την εκδίκαση των 
ενστάσεων το παράβολο ορίζεται από το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο. 

 
Άρθρο 15 

Άδεια Αγώνα-Τήρηση Τάξης 
 
1. Μαζί µε το αγωνιστικό πρόγραµµα της εβδοµάδας, η “Super League Ελλάδα” θα 

χορηγεί στις οµάδες άδεια για τη διεξαγωγή του αγώνα. Η άδεια διεξαγωγής του 



αγώνα δίδεται από την “Super League Ελλάδα” 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. Οι Π.Α.Ε. θα πρέπει να µεριµνούν για την τήρηση των διεθνών και ελληνικών 

κανονισµών που αφορούν το ‘ευ αγωνίζεσθαι’.  
 
4. Με µέριµνα των Π.Α.Ε. θα γίνεται επίσης η γνωστοποίηση του προγράµµατος στις 

κατά τόπους αστυνοµικές αρχές. 
 
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 Νέων, των 
οποίων υπεύθυνες είναι οι ίδιες οι οµάδες, τους επιβάλλονται µε απόφαση του 
δικαιοδοτικού οργάνου της “Super League Ελλάδα” και σε δεύτερο βαθµό από 
την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο., οι προβλεπόµενες από Κ.Α.Π. ή από τους 
άλλους κανονισµούς ή αποφάσεις του ∆.Σ. της “Super League Ελλάδα”, κυρώσεις. 

 
Άρθρο 16 

∆ιαιτητής Αγώνα 
 
1. Ο ορισµός των διαιτητών και βοηθούν διαιτητών για τους αγώνες του 

Πρωταθλήµατος Νέων γίνεται αποκλειστικά από την ΚΕ∆/ ΕΠΟ. 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 
αξιολόγησης τους µέσω της ΚΕ∆/ΕΠΟ. 

 
2. Τους αγώνες του Πρωταθλήµατος Νέων θα διευθύνουν διαιτητές αξιολογηµένοι 

για τους αγώνες περιφερειακού πρωταθλήµατος και πάνω, οι οποίοι θα 
προέρχονται από τους ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ.  

 
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 τα δύο διαγωνιζόµενα σωµατεία. 

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

έχουν µαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή: 
 



Α. Τα ∆ελτία Αθλητικής Ιδιότητας των Ποδοσφαιριστών. 
Β. Κατάσταση Υγείας των Ποδοσφαιριστών (σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π.).  

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

την εφαρµογή της Προκήρυξης όσον αφορά την ιδιότητα, την ηλικία, την 
υπηκοότητα των δηλωθέντων στο Φ.Α. καθώς επίσης και την Κατάσταση Υγείας 
των Ποδοσφαιριστών. 

 
6. Οι γηπεδούχες οµάδες, σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήµατος Νέων, 

υποχρεούνται να αποστέλλουν µετά τη λήξη κάθε αγώνα και εντός των 48 ωρών 
από τη λήξη του, το Φύλλο Αγώνα στη διοργανώτρια µε τηλεοµοιοτυπία (FAX).  

 
Άρθρο 17 

Παρατηρητής Αγώνα 
 
1. Για κάθε αγώνα του Πρωταθλήµατος Νέων, η διοργανώτρια δύναται να ορίζει 

έναν παρατηρητή αγώνα.  
 
2. Οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις του παρατηρητή αναγράφονται στον 

Κανονισµό Παρατηρητών του Πρωταθλήµατος Νέων κάτω των 21 Ετών “Super 
League Ελλάδα”. Ο κανονισµός δύναται να τροποποιείται µε απόφαση του ∆.Σ. 
της “Super League Ελλάδα”, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. 

 
3. Ο εκπρόσωπος της γηπεδούχου Π.Α.Ε. οφείλει να συνεργάζεται και να εκτελεί 

άµεσα τις οδηγίες του Παρατηρητή αγώνα οι οποίες σχετίζονται µε την άρτια 
διοργάνωση του αγώνα. Ο Παρατηρητής αποτελεί επίσηµο εκπρόσωπο της 
“Super League Ελλάδα” και ανώτατο εποπτικό όργανο για την διεξαγωγή του 
αγώνα.  

 
4. Σε περίπτωση απουσίας του Παρατηρητή Αγώνα, τότε 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.   

 
Άρθρο 18 

Ιατρός Αγώνα 
 
Οι γηπεδούχες Π.Α.Ε. οφείλουν να µεριµνούν για την υποχρεωτική παρουσία Ιατρού 
στους αγώνες του Πρωταθλήµατος Νέων. Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν 
διεξάγεται µε ευθύνη της γηπεδούχου οµάδας και λαµβάνονται υπόψη όλα όσα 
προβλέπονται από τα σχετικά άρθρα του ΚΑΠ. 

 



ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 19 
Οικονοµική Οργάνωση-∆ιαχείριση-Έλεγχος των αγώνων 

 
1. Η “Super League Ελλάδα” θα έχει την πλήρη οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο 

των αγώνων. 
 
2. Η “Super League Ελλάδα” θα έχει το δικαίωµα παραχώρησης των αποκλειστικών 

ραδιοτηλεοπτικών δικαιωµάτων τα οποία µε την παρούσα παραχωρούνται σε 
αυτή. 

 
3. Η “Super League Ελλάδα” δύναται να συνάπτει συµφωνίες µε χορηγούς, 

υποστηρικτές και προµηθευτές για τον τίτλο του Πρωταθλήµατος Νέων, 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 ∆.Σ. της διοργανώτριας. 

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

θα ρυθµίζονται από την οικονοµική εγκύκλιο της “Super League Ελλάδα” που θα 
εκδοθεί για το εν λόγω πρωτάθληµα και θα διανεµηθεί στις συµµετάσχουσες 
οµάδες. 
 

Άρθρο 20 
Μελλοντικές ∆ιατάξεις και Κανονισµοί 

 
Η “Super League Ελλάδα” δύναται να συντάξει και να εφαρµόσει κατά τη διάρκεια 
της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου τους παρακάτω κανονισµούς: 
 
• Κανονισµός Παρατηρητών του Πρωταθλήµατος Νέων κάτω των 21 
 Ετών “Super League Ελλάδα” 
• Κανονισµός Μετακινήσεων και ∆ιαµονής 
 



Άρθρο 21 
Γενικές ∆ιατάξεις 

 

1. Το Πρωτάθληµα Νέων είναι υποχρεωτικό και για τη µη συµµετοχή ή η 
αποχώρηση απο το Πρωτάθληµα αυτό θα λαµβάνονται υπόψη οι σχετικές 
διατάξεις του ΚΑΠ, οι κανονισµοί της Ε.Π.Ο. και οι σχετικές διατάξεις των 
κανονισµών και των αποφάσεων της “Super League Ελλάδα”. Η µη συµµετοχή 
οµάδας µε δική της ευθύνη σε δυο αγώνες του πρωταθλήµατος θα έχει σαν 
αποτέλεσµα την αποβολή της οµάδας από το εν λόγω πρωτάθληµα µε την 
επιβολή κυρώσεων της προκήρυξης του πρωταθλήµατος. 

 
2. ∆εν γίνονται δεκτές στο Πρωτάθληµα Νέων, οµάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει 

τις, προς την “Super League Ελλάδα”, οικονοµικές υποχρεώσεις του πριν την 
υποβολή της ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 
Άρθρο 22 

Νοµική Φύση της Προκήρυξης 
 

Με την αποδοχή της προκήρυξης αυτής συντελείται η σύµβαση και δεσµεύει αµοιβαία 
τις Π.Α.Ε. και την “Super League Ελλάδα” τόσο ως προς όλους του 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 ΚΑΠ µε απόφαση του ∆ικαιοδοτικού Οργάνου. 
 

Άρθρο 23 
Τελική ∆ιάταξη 

 

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις των Κανονισµών της “Super 
League Ελλάδα” και την προκήρυξη αυτή θα αποφασίζει το ∆.Σ. της “Super League 
Ελλάδα” σε εφαρµογή του καταστατικού και των κανονισµών της, όπως αυτά έχουν 
εγκριθεί από την ΕΠΟ. 
 


