
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ “SUPER LEAGUE 2007” 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2006 – 2007 

 
Η «SUPER LEAGUE 2007», αφού έλαβε υπ’ όψιν της: 
 
Τις διατάξεις του καταστατικού της “Super League 2007”, 
Τις διατάξεις του Καταστατικού της ΕΠΟ, του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου 
(Κ.Α.Π.), καθώς και των Κανόνων Παιχνιδιού, όπως ισχύουν κάθε φορά, 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Την διοργάνωση των αγώνων Πρωταθλήματος ΝΕΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ “SUPER LEAGUE 
2007” περιόδου 2006 – 2007 μεταξύ των ομάδων Νέων κάτω των 21 ετών, των Π.Α.Ε. που 
συμμετέχουν στο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα της “SUPER LEAGUE 2007”. 
 
‘Αρθρο 1. Συμμετοχή Ομάδων 
 
Στους αγώνες του Πρωταθλήματος ΝΕΩΝ Α' “SUPER LEAGUE 2007” συμμετέχουν 
υποχρεωτικά οι ομάδες όλων των Ερασιτεχνικών Σωματείων που ίδρυσαν Π.Α.Ε. οι οποίες 
συμμετέχουν στο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα της Α' ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ περιόδου 2006 – 
2007. Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από την Π.Α.Ε. του ιδρυτικού ερασιτεχνικού 
σωματείου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ της Π.Α.Ε.. 
 
Οι ομάδες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα αυτό είναι: 
 

1 Α.Ε.Κ. 
2 ΑΙΓΑΛΕΩ 
3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
4 ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 
6 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 
7 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
8 ΙΩΝΙΚΟΣ 
9 ΚΕΡΚΥΡΑ 
10 ΛΑΡΙΣΑ 
111 ΝΕΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 
12 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
13 Ο.Φ.Η. 
14 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
15 Π.Α.Ο.Κ. 
16 SKODA ΞΑΝΘΗ 

 
 
Άρθρο 2. Δήλωση Συμμετοχής 
 
Οι πιο πάνω Π.Α.Ε. πρέπει να υποβάλλουν τη Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα αυτό 
(συνοδευόμενη με παράβολο των 250 Ευρώ τραπεζικής ή ταχυδρομικής επιταγής σε διαταγή 
«Σούπερ Λίγκα Ελλάδα 2007») μέχρι την 23/08/05 σε ειδικό έντυπο που στέλνεται στις 
ομάδες με φροντίδα της “SUPER LEAGUE 2007”. 
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Με την παραπάνω δήλωση συμμετοχής οι Π.Α.Ε. αποδέχονται χωρίς επιφυλάξεις το 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της «SUPER LEAGUE 2007», τις διατάξεις του Κ.Α.Π., τους όρους της 
Προκήρυξης και τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της «SUPER LEAGUE 2007» διαφορετικά 
αποκλείονται του Πρωταθλήματος με απόφαση του Δ.Σ. της Διοργανώτριας. 
 
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 την «SUPER LEAGUE 2007» προκειμένου να αποστέλλεται η 
σχετική αλληλογραφία έγκαιρα. Δήλωση συμμετοχής που δε θα δηλώνεται ο αριθμός FAX δε 
θα γίνεται δεκτή. 
 
Μαζί με την δήλωση συμμετοχής οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να υποβάλλουν κατάσταση υγείας 
ποδοσφαιριστών στην “Super League 2007”, και ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ. Στην κατάσταση αυτή θα πρέπει να αναγράφονται 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, Εκπαιδευόμενος). 
 
Άρθρο 3. Διεξαγωγή Αγώνων 
 
Α) Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων θα συμπίπτει με την έναρξη της 2ης αγωνιστικής του 
Επαγγελματικού Πρωταθλήματος της “SUPER LEAGUE 2007” με τον αντίστοιχο αντίπαλο και 
θα διεξαχθεί στις 27/08/2006.  
 
Στην συνέχεια (03/09/2006), θα πραγματοποιηθεί η 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Νέων 
με τους αγώνες της αντίστοιχης 1ης αγωνιστικής του επαγγελματικού πρωταθλήματος. 
 
Έπειτα, το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί κανονικά 10/09 με την αντίστοιχη 3η αγωνιστική του 
Επαγγελματικού Πρωταθλήματος. 
 
Β) Οι συναντήσεις του Πρωταθλήματος θα είναι σύμφωνα με την κλήρωση του 
Πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Κατηγορίας και το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ των ΝΕΩΝ θα τηρηθεί ομοιόστροφα ως προς την έδρα κάθε αγώνα του 
προγράμματος του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος “Super League Ελλάδα 2007”. 
 
Γ) Οι Π.Α.Ε. θα φροντίσουν για τη γνωστοποίηση του Προγράμματος στα Εθνικά, Κοινοτικά ή 
Δημοτικά Γυμναστήρια τα οποία χρησιμοποιούν έτσι ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες. 
 
Με μέριμνα των Π.Α.Ε. θα γίνεται η γνωστοποίηση του προγράμματος στις κατά τόπους 
αστυνομικές αρχές. 
 
Άρθρο 4. Γήπεδα Αγώνων 
 
Α) Οι αγώνες θα διεξάγονται σε έδρες επιλογής των Π.Α.Ε., παραχωρητήριο των οποίων θα 
προσκομίσουν στην «SUPER LEAGUE 2007» 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, και πρέπει να 
διαθέτουν φυσικό ή συνθετικό χλοοτάπητα. Σε κάθε περίπτωση θα κατατίθεται στην «SUPER 
LEAGUE 2007» μαζί με την δήλωση συμμετοχής και η άδεια λειτουργίας – καταλληλότητας 
του γηπέδου. 
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Β) Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στη διάθεση της «SUPER LEAGUE 
2007» το γήπεδό τους για κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος. 
 
Άρθρο 5. Πρόγραμμα, Ώρα Έναρξης και διάρκεια αγώνων. 
 
Οι αγώνες του Πρωταθλήματος Νέων θα διεξάγονται Σάββατο, Κυριακή ή άλλη ημέρα που θα 
ορίζεται από την «SUPER LEAGUE 2007» και θα ακολουθούν χρονικά τα παιχνίδια του 
Επαγγελματικού Πρωταθλήματος. 
 
Επίσης στην «SUPER LEAGUE 2007» ανήκει το δικαίωμα να ορίσει ένα παιχνίδι που έχει 
διακοπεί ή αναβληθεί χωρίς να είναι υπαίτια τα σωματεία και που έχει κριθεί τελεσίδικα η 
επανάληψή του. 
 
Η ώρα έναρξης των αγώνων κατά αγωνιστική καθορίζεται αποκλειστικά από την «SUPER 
LEAGUE 2007» 
 
Η διάρκεια των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζεται σε 90 λεπτά από δύο (2) ημίχρονα των 
45 λεπτών το καθένα. 
 
Σε εξαιρετική περίπτωση η Διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα και 
γήπεδο υποχρεωμένη να ειδοποιήσει τους άμεσα ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 48 ώρες πριν 
την έναρξη του. 
 
Οι Π.Α.Ε. (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για τη γνωστοποίηση του 
προγράμματος στα γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν καθώς επίσης και στις οικείες Αστυνομικές 
Αρχές. 
 
Άρθρο 6. Επαναληπτικοί Αγώνες 
 
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. Άδεια Αγώνα-Τήρηση Τάξης 
 
Α) Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για τη λήψη της σχετικής άδειας για την τέλεση του 
αγώνα από την «SUPER LEAGUE 2007» μαζί με το πρόγραμμα αγωνιστικής της εβδομάδας. Η 
άδεια διεξαγωγής του αγώνα δίδεται από την «SUPER LEAGUE 2007» εφόσον υπάρχει άδεια 
λειτουργίας του γηπέδου. 
 
Β) Οι γηπεδούχες 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 
υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών 
τους. 
 
Γ) Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το 
φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνες για αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών ή άλλων 
μελών και των φιλάθλων τους, τους επιβάλλονται με απόφαση της “SUPER LEAGUE 2007” οι 
προβλεπόμενες από Κ.Α.Π. ή από τους άλλους κανονισμούς ή αποφάσεις του Δ.Σ. της “SUPER 
LEAGUE 2007” κυρώσεις. 
 
Άρθρο 8. Παρατηρητής Αγώνα 
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Για κάθε αγώνα η “Super League 2007” δύναται να ορίζει έναν παρατηρητή αγώνα. 
 
Άρθρο 9. Ιατρός Αγώνα 

 
Οι γηπεδούχες Π.Α.Ε. οφείλουν να μεριμνούν για την υποχρεωτική παρουσία στον αγώνα 
Ιατρού και ασθενοφόρου και τον εφοδιασμό φαρμακευτικού. Απαγορεύεται η διεξαγωγή 
αγώνα χωρίς την παρουσία γιατρού. 
 
Άρθρο 10. Συμμετοχή Ποδοσφαιριστών 

 
Η συμμετοχή των ομάδων Α' ΕΘΝΙΚΗΣ είναι υποχρεωτική και συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα  
ποδοσφαιριστές έως 21 χρονών (Γεννηθέντες από 01/01/1985 και έπειτα), ως εξής: 
 

• Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές των ιδρυτικών σωματείων των Π.Α.Ε. 
• Εκπαιδευόμενοι ποδοσφαιριστές των Π.Α.Ε. 
• Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές των Π.Α.Ε. 

 
 

Επιπλέον, επιτρέπεται η συμμετοχή (Δηλωθέντων στο Φ.Α.) τριών (3) επαγγελματιών 
ποδοσφαιριστών ανεξαρτήτου ηλικίας, με την προϋπόθεση ότι θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής 
στους αγώνες του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος στην αντίστοιχη αγωνιστική. 
 
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, εκπαιδευόμενοι). 
 
Όλοι οι προαναφερόμενοι ποδοσφαιριστές μπορούν να αντικαθίστανται στη δύναμη της 
ομάδας με άλλους, που θα πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις. 
 
Γ) Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο 
διαιτητή: 
 
1. Το δελτίο Ατομικών Στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστών. 
2. Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών (σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π.).  
 
 
Δ) Οι διαιτητές του αγώνα υποχρεούνται να ελέγχουν την εφαρμογή της Προκήρυξης όσον 
αφορά την ηλικία, την υπηκοότητα των δηλωθέντων στο Φ.Α. καθώς επίσης και την 
κατάσταση υγείας. 
 
Η παράβαση  της Προκήρυξης όσον αφορά την ηλικία των αγωνισθέντων ποδοσφαιριστών 
συνιστά αντικανονική συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε περίπτωση δε υποβολής ένστασης 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. 
 
Ε) Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι τριών (3) 
ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα και ανεξάρτητα από τις θέσεις που αγωνίζονται 
απαγορευμένης της επανασυμμετοχής οποιουδήποτε από τους ποδοσφαιριστές που 
αντικαταστάθηκαν στον ίδιο αγώνα. 
 
ΣΤ) Για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό οι 
παρατηρήσεις του διαιτητή (κίτρινες) και κόκκινες κάρτες, εκτίονται αποκλειστικά και μόνο στο 

 4



πρωτάθλημα αυτό. Οι πάσης φύσεως πειθαρχικές ποινές της διοργάνωσης του πρωταθλήματος 
των νέων, είτε για ποδοσφαιριστές (ερασιτέχνες – εκπαιδευόμενους – επαγγελματίες), ομάδες, 
παράγοντες, προπονητές, κλπ., αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ποινών είναι το 
δικαιοδοτικό όργανο της “SUPER LEAGUE 2007”. 
 
Ζ) Η κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστών σε αγώνες 
Πρωταθλήματος αυτού συνιστά αντικανονική συμμετοχή και επιφέρει τις ανάλογες κυρώσεις 
μετά την υποβολή της σχετικής ένστασης. 
 
Η) Οι αρχηγοί των ομάδων οφείλουν να έχουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ειδικό σήμα 
(περιβραχιόνιο) που θα τους διακρίνει από τους άλλους ποδοσφαιριστές. 

 
Άρθρο 11. Παράβολο ενστάσεων – Εκδίκαση Ενστάσεων 

 
Α) Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Κ.Α.Π. το παράβολο ορίζεται σε 150 ευρώ σε 
πρώτο βαθμό από την ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «SUPER LEAGUE 2007» και 220 ευρώ σε 
δεύτερο βαθμό από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ της Ε.Π.Ο. 
 
Β) Η εκδίκαση των ενστάσεων του άρθρου 23 του Κ.Α.Π. σε πρώτο βαθμό γίνεται από την 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της «SUPER LEAGUE 2007» και σε δεύτερο βαθμό από την 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ της Ε.Π.Ο.. 
 
Άρθρο 12. Βαθμολογική Κατάταξη των ομάδων-Ανάδειξη Πρωταθλήτριας 

 
Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων θα γίνεται με όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του Κ.Α.Π. 
 
Για την ανάδειξη Πρωταθλήτριας Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις του Κ.Α.Π., με σύστημα βαθμολογίας 3 βαθμοί για την νίκη, 1 βαθμός για την 
ισοπαλία και 0 βαθμοί για την ήττα. 
 
Η κατάταξη των ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωσή του από το Δ.Σ. 
της “Super League 2007” θα γίνει σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π., όπως 
ισχύει κάθε φορά. 
 
Ο τόπος και ο χρόνος που θα διεξαχθούν οι αγώνες αυτοί θα ορισθούν από τη Διοργανώτρια. 
 
Άρθρο 13. Οικονομική Οργάνωση-Διαχείριση-Έλεγχος των αγώνων 
 
Α) Η «SUPER LEAGUE 2007» θα έχει την πλήρη οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο των 
αγώνων. 
 
Β) Η «SUPER LEAGUE 2007» θα έχει το δικαίωμα παραχώρησης των αποκλειστικών 
ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων τα οποία με την παρούσα παραχωρούνται σε αυτή. 
 
Γ) Σε περίπτωση που θα προκύψει χορηγός ή χορηγοί για το πρωτάθλημα αυτό, οι ομάδες 
οφείλουν να συμμορφωθούν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τη 
σύμβαση της “Super League 2007” με τους χορηγούς της. 
 
Δ) Συναφή θέματα με την οικονομική οργάνωση, διαχείριση και έλεγχο των αγώνων θα 
ρυθμίζονται από την οικονομική εγκύκλιο της “Super League 2007” που θα εκδοθεί για το εν 
λόγω πρωτάθλημα και θα διανεμηθεί στις συμμετάσχουσες ομάδες. 
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Άρθρο 14. Επίλυση Αθλητικών Διαφορών 
 
 

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από την 
 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της “Super League 2007” σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο βαθμό 
από την επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ. 
 
Άρθρο 15. Έπαθλα Πρωταθλήματας και ήθους 

 
Α) Στην Πρωταθλήτρια ομάδα της διοργάνωσης θα απονεμηθούν ΕΝΑ (ΚΥΠΕΛΛΟ) και 28 
ΜΕΤΑΛΛΙΑ για τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό ΤΕΑΜ της ομάδας. 
 
Β) ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ θα απονεμηθεί στην ομάδα εκείνη της οποίας κανένας ποδοσφαιριστής, 
προπονητής, παράγοντας δεν θα τιμωρηθεί σε όλη τη διάρκεια του Πρωταθλήματος. 
 
Άρθρο 16. Γενικές Διατάξεις 
 
Α) Το παρόν Πρωτάθλημα είναι υποχρεωτικό και η μη συμμετοχή ή η αποχώρηση ομάδος από 
το Πρωτάθλημα αυτό επιφέρει για μεν το Ερασιτεχνικό Σωματείο την ποινή της αφαίρεσης 
τριών (3) βαθμών (άρθρο 21 παρ.2 Κ.Α.Π.) για δε την ΠΑΕ την επιβολή προστίμου από 
14673,51 Ευρώ (κατ’εφαρμογή του άρθρου 30 παρ.4 περ.γ του Κ.Α.Π.). 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. 
 
Β)τους αγώνες αυτού του Πρωταθλήματος θα διευθύνουν διαιτητές αξιολογημένοι για τους 
αγώνες περιφερειακού πρωταθλήματος και πάνω, που θα προέρχονται από τους ΤΟΠΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. Για αγώνες μείζονος σημασίας θα υπάρξει διαδικασία αξιολόγησης τος μέσω της 
ΚΕΔ/ΕΠΟ. Οι αγώνες μπορούν να διεξαχθούν με έναν διαιτητή και έναν βοηθό (επόπτη), 
εφόσον συμφωνήσουν τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία. 
 
Γ) Δεν γίνονται δεκτές στο Πρωτάθλημα αυτό ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει τις προς 
την “Super League 2007” οικονομικές υποχρεώσεις του πριν την υποβολή της ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
 
Δ) Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2005-2006 θα δημιουργηθούν υποχρεωτικά σεμινάρια 
προπονητικής για τους προπονητές των ομάδων και αθλητιατρικής για τους φυσιοθεραπευτές, 
προπονητές, παράγοντες κ.λ.π. 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 17. Τελική Διάταξη 
 
Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις των Κανονισμών της “Super League 2007”. 
θα αποφασίζει το Δ.Σ. της “Super League 2007” σε εφαρμογή του καταστατικού και των 
κανονισμών της, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την ΕΠΟ. 
 
Για την “Super League 2007” 
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Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Πέτρος Κόκκαλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21 Ετών SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 2007 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
......................................................................................................................................... 
(Αναγράφεται ο τίτλος της ομάδας  και ο αριθμός Μητρώου της ομάδας) 
 
Α.Φ.Μ................................................... Δ.Ο.Υ....................................................... 
 
Αριθμ.Πρωτ........................................ Ημερομηνία.............................................. 
(της ομάδας)     Αριθ.Γραμ.Εισπρ.................................... 
      Ποσό ευρώ.............................................. 

     ποσό ευρώ............................................... 
     (συμπληρώνεται από την Super League) 

 
 
Προς την 
“Super League Ελλάδα 2007” 
 
 
Θέμα: «Δήλωση Συμμετοχής στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 2007 
– Περιόδου 2006-2007» 
 
Σε απάντηση του με αριθ. ............/.............-06 εγγράφου σας, με το οποίο μας κοινοποιήσατε 
την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 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 της 
Super League 2007 , τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της ΕΠΟ , και καταθέτουμε στο Ταμείο 
σας το ποσό των 250 ΕΥΡΩ ως δικαίωμα συμμετοχής, που αφορά το παράβολο συμμετοχής. 
 

2. Γήπεδο, που θα χρησιμοποιήσουμε για τους αγώνες μας στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ αυτό είναι το 
Γήπεδο.......................................................................................... 
 
Χωρητικότητας....................................θεατών Ηλεκτροφωτισμός....................... 
 
Γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά για τους αγώνες μας στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
αυτό είναι το Γήπεδο................................................................... 
 
      Χωρητικότητας....................................θεατών Ηλεκτροφωτισμός....................... 
 

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......................................................... 
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4. Τα γραφεία μας βρίσκονται................................................................................. 
Οδός...................................................Αριθμ....................Τ.Κ............................. 
Τηλ.....................................................FAX…………………………….................. 
Τηλ. Γηπέδου.....................................Τηλ. Προέδρου........................................ 
              Τηλ. Διευθ.Συμβούλου............................. 
 
 

5. Αντίκλητος μας ορίζεται ο κ................................................................................. 
Κάτοικος Αθήνας, 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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