ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 – 2019
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
αφού έλαβε υπόψη:
α. Το καταστατικό της
β. Τους Κανονισμούς της
γ. Την απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων (Ε.Ε.Θ./ Ε.Π.Ο. Νο 28/
02.10.2018.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τα πανελλήνια πρωταθλήματα προεπιλογής Εθνικών ομάδων Κ-14 και Κ-16
περιόδου 2018/2019.
Άρθρο 1: Προκήρυξη /αρμοδιότητα
1.1. 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.
1.2. Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με
την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της δήλωσης συμμετοχής της ομάδας.
1.3. Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην
επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.
1.4. Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
προεπιλογής Εθνικών ομάδων ανήκει στην Επιτροπή Διοργανώσεων (εφεξής
«η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 2: Διατάξεις 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 Διεθνές
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: Δήλωση συμμετοχής
3.1. Η συμμετοχή των Ε.Π.Σ. στα πρωταθλήματα Κ-14 & Κ-16 είναι υποχρεωτική.
3.2. Οι Ε.Π.Σ. έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. έως την
Παρασκευή 12.10.2018, δήλωση συμμετοχής, για τις Ομάδες Κ-14 & Κ-16, σε
ειδικό ξεχωριστό για κάθε Ομάδα έντυπο, που θα σας αποσταλεί μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η ημερομηνία έναρξης των
Πρωταθλημάτων ορίζετε στης 31.10.2018 ημέρα Τετάρτη.

3.3. Ε.Π.Σ. η οποία δεν συμμετέχει στα πρωταθλήματα αδικαιολόγητα, στερείται,
εκτός των άλλων, της επιχορήγησης για την ενίσχυση των ομάδων υποδομών
της και των Ενωσιακών Προπονητών για την περίοδο που δεν συμμετέχει.
Άρθρο 4: Επίλυση αθλητικών διαφορών
Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι
Ε.Π.Σ. συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια
δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου, για την επίλυση των διαφορών τα
προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά. Αρμόδια για
την εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων του εν λόγω πρωταθλήματος είναι
η πειθαρχική Επιτροπή Ε.Π.Ο.
Άρθρο 5: Όμιλοι /διεξαγωγή αγώνων Κ-14 & Κ-16
5.1. Τα πρωταθλήματα των Κ-14 & Κ-16 στην 1η Φάση τους θα διεξαχθούν σε
ομίλους. Οι όμιλοι συγκροτήθηκαν με γεωγραφικά κριτήρια από την επιτροπή
και θα είναι δώδεκα των τεσσάρων (4) ομάδων και ένας (1) των πέντε (5)
ομάδων ως εξής:

5.2.

1ος όμιλος:

Έβρος, Θράκη, Καβάλα, Ξάνθη,

2ος όμιλος:

Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Χαλκιδική,

3ος όμιλος:

Ημαθία, Μακεδονία, Πέλλα, Πιερία,

4ος όμιλος:

Ήπειρος, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα,

5ος όμιλος:

Άρτα, Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Πρέβεζα – Λευκάδα,

6ος όμιλος:

Γρεβενά, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα,

7ος όμιλος:

Εύβοια, Ευρυτανία, Θεσσαλία, Φθιώτιδα,

8ος όμιλος:

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Βοιωτία. Φωκίδα,

9ος όμιλος:

Ζάκυνθος, Ηλεία, Κεφαλλήνια – Ιθάκη, Μεσσηνία,

10ος όμιλος:

Αργολίδα, Αρκαδία, Κόρινθος, Λακωνία,

11ος όμιλος:

Αθήνα, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς,

12ος όμιλος:

Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χανιά,

13ος όμιλος:

Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Λέσβος, Σάμος, Χίος.

Οι αγώνες της 1ης Φάσης για κάθε όμιλο θα προκύψουν από κλήρωση που θα
διενεργηθεί. Θα είναι διπλοί για τους δώδεκα (12) ομίλους, και μονοί για τον 13ο
όμιλο (Νήσων), όπου θα διεξαχθούν υπό μορφή τουρνουά.
Στη 2η Φάση θα προκριθούν οι δύο πρώτοι του κάθε ομίλου σύνολο είκοσι έξι
(26) ομάδες.

5.3.

Οι είκοσι έξι (26) ομάδες που θα προκριθούν στην 2η Φάση θα χωριστούν σε
δύο ζώνες Βορράς και Νότος με γεωγραφικά κριτήρια ως εξής:
Η ζώνη του Βορρά θα περιλαμβάνει τους 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο ομίλους, ενώ η
ζώνη το Νότου θα περιλαμβάνει τους 7ο, 8ο, 9ο,10ο και 11ο ομίλους.
Οι δύο ομάδες που θα έχουν προκριθεί από την 1η Φάση στους 12ο και 13ο
ομίλους, θα προκριθούν στη 3η Φάση της διοργάνωσης άνευ αγώνων.

Επίσης άνευ αγώνων θα προκριθούν στη 3η Φάση δύο (2) ομάδες από έναν
όμιλο που θα προκύψουν στη διαδικασία της κλήρωσης, βάζοντας στην
κληρωτίδα και τους 11 ομίλους για να εξαιρεθεί ένας. Οι υπόλοιπες είκοσι
ομάδες (20) θα αγωνιστούν μεταξύ τους μετά από κλήρωση, σε μονούς αγώνες
και γηπεδούχες θα είναι οι ομάδες που τερμάτισαν πρώτες στον όμιλο τους. Οι
ομάδες που τερμάτισαν πρώτες στον όμιλο τους στην 1η Φάση δεν θα
κληρωθούν να αγωνιστούν με τον δεύτερο του ιδίου ομίλου.
Στην 3η Φάση θα προκριθούν οι δέκα (10) νικήτριες ομάδες από την 2η Φάση
και οι έξι (6) ομάδες που προκρίθηκαν άνευ αγώνων. Σύνολο δεκαέξι (16)
ομάδες.
5.4.

Οι δεκαέξι (16) ομάδες που θα προκύψουν στην 3η Φάση, θα αγωνιστούν σε
μονούς αγώνες, σε ουδέτερα γήπεδα, μετά από κλήρωση που θα διενεργηθεί,
με γεωγραφικά κριτήρια (Βορράς & Νότος), εφόσον αυτό είναι εφικτό, άλλως
θα αποφασίσει η αρμόδια Επιτροπή.

5.5.

Οι οκτώ (8) ομάδες που θα προκύψουν στην 4η Φάση, θα αγωνιστούν σε
μονούς αγώνες, σε ουδέτερα γήπεδα, μετά από κλήρωση που θα διενεργηθεί,
με γεωγραφικά κριτήρια (Βορράς & Νότος), εφόσον αυτό είναι εφικτό, άλλως
θα αποφασίσει η αρμόδια Επιτροπή.

5.6.

Στην 5η Φάση οι αγώνες θα διεξαχθούν υπό μορφή τουρνουά. Οι τέσσερις (4)
νικήτριες ομάδες της 4ης Φάσης, θα συγκεντρωθούν σε Ε.Π.Σ. η οποία θα
οριστεί από την Επιτροπή και θα διεξαχθούν όλοι οι αγώνες, (ημιτελικός &
τελικός) κάθε πρωταθλήματος, καθώς και οι αγώνες για την 3η & 4η θέση
(μικροί τελικοί) αντίστοιχα.

Άρθρο 6: Τουρνουά Προεπιλογής Κ-15
Για την κατηγορία Κ-14 θα πραγματοποιηθεί ένα τελικό τουρνουά, στο οποίο θα
λάβουν μέρος ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στην ομάδα Κ-14 της ένωσης
τους.
Στο εν λόγω τουρνουά θα γίνει η τελική προεπιλογή ποδοσφαιριστών για την
Εθνική Ομάδα Κ-15. Οι επιλογές που θα γίνονται από τους αρμόδιους
προπονητές, θα πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλούν στην Ε.Π.Ο.
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης του τουρνουά, τα στοιχεία
των ποδοσφαιριστών για να πραγματοποιηθούν οι κλίσεις τους, [ένας (1) κατ
ελάχιστο και έξι (6) το ανώτερο από κάθε Ε.Π.Σ.]. Οι ποδοσφαιριστές που θα
επιλεγούν για να συμμετάσχουν στο εν λόγω τουρνουά θα ενημερωθούν μέσω
των Ε.Π.Σ. στις οποίες ανήκουν, για τις κλήσεις τους.
6.1. Πριν την έναρξη του ανώτερο τουρνουά ένας (1) Διατροφολόγος, ένας (1)
Ψυχολόγος καθώς και οι αρμόδιοι προπονητές, θα έχουν υποχρεωτική
συνάντηση με τους ποδοσφαιριστές που θα έχουν κληθεί για ανάλογη
ενημέρωση. Η αμοιβή του Διατροφολόγου καθώς και του Ψυχολόγου θα
ανέρχεται σε 50 € ο καθένας.

Άρθρο 7: Γήπεδα /ημέρα - ώρες έναρξης αγώνων /διάρκεια αγώνων
7.1. Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων προεπιλογής Εθνικών ομάδων, θα
διεξάγονται σε ημέρες που ορίζονται από την Επιτροπή και υποχρεωτικά σε
γήπεδα που διαθέτουν, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν άδεια
διεξαγωγής αγώνα από την αρμόδια Περιφέρεια. Σε περίπτωση που το γήπεδο/
έδρα Ομάδας κριθεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια της
αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή θα μπορεί να ορίζει τους εν λόγω αγώνες
σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται από την οικεία Ε.Π.Σ., με τις
παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις.
7.2. Τυχόν αιτήματα των ενδιαφερόμενων Ομάδων για αλλαγή ημέρας, ώρας ή και
γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στη διοργανώτρια τουλάχιστον δέκα (10)
ημέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια
Επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη των αιτημάτων αυτών, άλλως δεν θα
γίνονται δεκτά.
7.3. Οι Ε.Π.Σ. (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση
του προγράμματος στα γήπεδα τα οποία θα χρησιμοποιούν, στις οικείες
αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες Περιφέρειες για τη χορήγηση της άδειας
διεξαγωγής των αγώνων.
7.4. Κάθε αγωνιστική μέρα θα διεξάγονται αγώνες Κ-14 και Κ-16 με αυτή τη σειρά,
εφόσον διοργανώνονται στο ίδιο γήπεδο.
7.5. Στο πρωτάθλημα Κ-14, η διάρκεια των αγώνων θα είναι 70 λεπτά (35΄ το κάθε
ημίχρονο) και στο πρωτάθλημα Κ-16, η διάρκεια των αγώνων θα είναι 80 λεπτά
(40΄ το κάθε ημίχρονο). Από την 2η Φάση των αγώνων και μετά, στην
περίπτωση κατά την οποία κατά την λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα οι
ομάδες είναι ισόπαλες, τότε η νικήτρια ομάδα ανακηρύσσεται μετά από
εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι), χωρίς παράταση.
Άρθρο 8: Γιατρός αγώνα
Η παρουσία γιατρού του αγώνα, ειδικώς στα παρόντα πρωταθλήματα, είναι
υποχρεωτική (άρθρο 16 παρ. 2α του Κ.Α.Π.). Στην περίπτωση που ο αγώνας
διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο υπεύθυνη και μόνο για τον ιατρό αγώνα είναι η
Ε.Π.Σ. που φιλοξενεί τον αγώνα χωρίς να έχει ευθύνη καμία από τις
διαγωνιζόμενες ομάδες. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την
ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού
Συλλόγου, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, πιστοποιητικό ιατρικής ειδικότητας).
Άρθρο 9: Προπονητές
Για την περίοδο 2018/2019 για τα εν λόγω πρωταθλήματα όλες οι Ε.Π.Σ. είναι
υποχρεωμένες να απασχολούν ως προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA Β
τουλάχιστον και για τυχόν βοηθό προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA C
τουλάχιστον
Άρθρο 10: Ποδοσφαιριστές
Στα πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων λαμβάνουν μέρος
αποκλειστικά ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στις
Ελληνικές Εθνικές ομάδες.

10.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε
ερασιτεχνικά σωματεία των Ε.Π.Σ., συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων
υποδομών τους, καθώς και όσοι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές ανήκουν στα
τμήματα υποδομών των Π.Α.Ε. Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές τις Super
League (προκειμένου να συμμετάσχουν στα παρόντα πρωταθλήματα)
δεν θα πρέπει να έχουν αγωνιστική συμμετοχή (ούτε ενός λεπτού) στα
πρωταθλήματα υποδομών που διοργανώνονται από αυτή.
10.2. Στο πρωτάθλημα Κ-14 συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από
01.01.2005 έως και 31.12.2006.
Στο πρωτάθλημα Κ-16 συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από
01.01.2003 έως και 31.12.2004.
10.3. Ποδοσφαιριστής που ανήκει ηλικιακά στην κατηγορία των Κ-14 δύναται να
συμμετάσχει σε αγώνες του πρωταθλήματος Κ-16, αποκλειόμενης όμως, στη
συνέχεια, της συμμετοχής του στην κατηγορία Κ-14.
10.4. Στα Πρωταθλήματα Κ-14 επιτρέπονται, έως και επτά (7) αλλαγές, οι οποίες θα
πραγματοποιούνται σε τρείς (3) διακοπές του αγώνα, ενώ στα Πρωταθλήματα
Κ-16 επιτρέπονται έως και πέντε (5) αλλαγές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται
σε τρείς (3) διακοπές του αγώνα.
Άρθρο 11: Διαιτησία αγώνων
Στο πρωταθλήματα Κ-14 & Κ-16 τους αγώνες θα διευθύνουν διαιτητές και
βοηθοί του πίνακα της 2ης και 3ης κατηγορίας.
11.1. Οι διαιτητές και οι βοηθοί και των δύο αγώνων των ανωτέρω πρωταθλημάτων
θα προέρχονται υποχρεωτικά από την ίδια Ε.Π.Σ., η οποία θα πρέπει να είναι
διαφορετική από εκείνες των διαγωνιζόμενων ομάδων. Στους αγώνες που
διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα οι Διαιτητές δύναται να προέρχονται από τις
Ε.Π.Σ. που φιλοξενούν τους αγώνες.
11.2. Στους αγώνες του 13ου ομίλου που θα διεξαχθεί σε μορφή τουρνουά, οι
διαιτητές και οι βοηθοί δύνανται να προέρχονται από τις Ε.Π.Σ., που ανήκουν
στον 13ο όμιλο, από την Ένωση που φιλοξενεί το τουρνουά, καθώς και από
όμορες με την Ένωση που φιλοξενεί το εν λόγω τουρνουά.
11.3. Η αμοιβή των διαιτητών ορίζεται σε τριάντα (30) € και των βοηθών διαιτητών σε
είκοσι πέντε (25) € κατά άτομο ανά αγώνα. Η μετακίνηση των διαιτητών θα
πραγματοποιείται με ένα αυτοκίνητο και η καταβαλλόμενη αποζημίωση θα
ανέρχεται σε 0.30 € ανά χιλιόμετρο η οποία θα καταβάλλεται από τη
γηπεδούχο Ε.Π.Σ. Στο τουρνουά νήσων του 13ου ομίλου, η αμοιβή ορίζεται σε
τριάντα (30) € κατά άτομο ανά ημέρα.
Άρθρο 12: Οικονομικοί όροι
Επιτρέπεται η τέλεση των αγώνων με ελεύθερη είσοδο. Σε περίπτωση που η
γηπεδούχος ομάδα εκδώσει εισιτήρια, ως ανώτατη τιμή εισιτηρίου ορίζονται τα
πέντε ευρώ (5 €). Σε αυτή την περίπτωση η είσοδος στο γήπεδο νεαρών
ηλικιών θα είναι ελεύθερη και οποιαδήποτε έσοδα προκύψουν, ανήκουν
εξολοκλήρου στην γηπεδούχο Ε.Π.Σ.

Από την Ε.Π.Ο. θα καταβάλλονται στις Ε.Π.Σ. για τις μετακινήσεις των ομάδων
τα παρακάτω ποσά:
12.1. Κάθε αποστολή (Κ-14 & Κ-16) θα αποτελείται από σαράντα δύο (42) άτομα εκ
των οποίων οι τριάντα έξι (36) θα είναι ποδοσφαιριστές (δέκα οκτώ 18
ποδοσφαιριστές για κάθε ομάδα). Εξαιρείται ο 13ος όμιλος κατά την διάρκεια
του τουρνουά, στον οποίο η αποστολή κάθε Ε.Π.Σ. θα αποτελείται από
σαράντα πέντε (45) άτομα, εκ των οποίων οι σαράντα (40) θα είναι
ποδοσφαιριστές είκοσι (20) ποδοσφαιριστές για κάθε ομάδα.
12.2. Για τις μετακινήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα αποζημίωση για το λεωφορείο
στις περιπτώσεις που χρησιμοποιηθεί θα υπολογίζεται με τα χιλιόμετρα που θα
διανυθούν επί 0,85 € ανά χιλιόμετρο.
Σε κάθε περίπτωση ελάχιστη καταβολή για οδική μετακίνηση ορίζεται το ποσό
των διακοσίων (200) €.
12.3. Κάθε Ε.Π.Σ. η οποία μετακινείται θα αποζημιώνεται με τετρακόσια (400) € για
φαγητό και λοιπά έξοδα για κάθε μία από τις ομάδες (Κ-14 & Κ-16), συνολικά
οκτακόσια ευρώ (800) €.
12.4. Στην Ε.Π.Σ. που θα φιλοξενεί στο γήπεδο της αγώνα/ ες της εν λόγω
διοργάνωσης θα δίνονται τριακόσια (300) € ανά αγώνα. Τα ανωτέρω ποσά θα
δίνονται για τα έξοδα (διαιτησίας, Ιατρός αγώνα, Γηπέδου), καθώς επίσης και
για την διάθεση υποχρεωτικά ανά ομάδα σε όλες τις Φάσεις τα κάτωθι:
(80 μπουκαλάκια νερό 0,5 lt, 25 μπανάνες, 25 χυμούς, 25 σάντουιτς).
12.5. Στις Ομάδες που θα μετακινούνται πέραν των τριακοσίων (300) χιλιομέτρων
αυστηρά θα καταβάλλονται εξακόσια (600) € για διανυκτέρευση για κάθε μία
Ομάδα (Κ-14 & Κ-16), δηλαδή συνολικά χίλια διακόσια (1200) € και επίσης
τριακόσια ευρώ (300)€ για τη διανυκτέρευση του οδηγού του λεωφορείου και
αποζημίωση παραμονής του οχήματος.
Σε οποιαδήποτε Φάση μετακινηθούν και οι δύο ομάδες (Κ-14 & Κ-16) μία
Ε.Π.Σ. για τον ίδιο προορισμό οι μετακινήσεις θα γίνονται με το ίδιο μέσο και με
ευθύνη των συνοδών τους.
12.6. Οι Ε.Π.Σ. που τυχόν μετακινηθούν από και προς τα Νησιά θα είναι
αποκλειστικά υπεύθυνες για την έκδοση των εισιτηρίων για τις μετακινήσεις
τους (μόνο ακτοπλοϊκά). Θα είναι υποχρεωμένες να αποστέλλουν εγκαίρως στο
λογιστήριο της Ε.Π.Ο. τον προϋπολογισμό τους και θα ενημερώνονται σχετικά
με την έγκριση για την έκδοση των εισιτηρίων τους, πάντα με βάση την
ισχύουσα Προκήρυξη. Εάν κριθεί απαραίτητη τυχόν αεροπορική μετακίνηση
τους τα εισιτήρια θα εγκρίνονται πρώτα από την αρμόδια Επιτροπή.
Σε κάθε περίπτωση οι Ε.Π.Σ. είναι υποχρεωμένες σε διάστημα δέκα (10)
ημερών από την πραγματοποίηση των εξόδων (μετακίνηση, διαμονή, διαιτησία)
να έχουν αποστείλει τα σχετικά νόμιμα παραστατικά στην Ε.Π.Ο.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω δεν θα εγκριθεί η
επιχορήγηση των επόμενων δαπανών σας.
12.7. Για τη διαμονή των Νησιωτικών Ε.Π.Σ., υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η Ε.Π.Ο.
Το τμήμα Προμηθειών αναλαμβάνει τις κρατήσεις των ξενοδοχείων (άφιξη μια

ημέρα πριν την ημέρα του αγώνα) για τις διανυκτερεύσεις (άρθρο 12
παράγραφος 12.1. ως προς τα άτομα) και τα γεύματα από την άφιξη της
Αποστολής στο ξενοδοχείο, μέχρι και πριν την αναχώρησή τους από το
ξενοδοχείο, για τον αγώνα. Τυχόν επιπλέον διανυκτερεύσεις ή επιπλέον
γεύματα των Αποστολών θα πραγματοποιούνται με σχετική έγκριση της
αρμόδιας Επιτροπής. Για τα έξοδα διατροφής κατά τη διάρκεια των ταξιδιών
των Νησιωτικών Ε.Π.Σ. ισχύει το άρθρο 12.3. της Προκήρυξης.
12.8. Για τις εσωτερικές μετακινήσεις (πούλμαν) των Νησιωτικών Ε.Π.Σ., υπεύθυνη
αποκλειστικά είναι η Ε.Π.Ο. Το τμήμα Προμηθειών πραγματοποιεί τις
κρατήσεις των πούλμαν για τις εξής μετακινήσεις:
Άφιξη (για τυχόν διαφορετικές ώρες αφίξεων ποδοσφαιριστών υπεύθυνη για
την μεταφορά τους καθίσταται η εκάστοτε Ε.Π.Σ.), μετάβαση από το ξενοδοχείο
στο γήπεδο την ημέρα του αγώνα και μετάβαση από το γήπεδο προς τον τόπο
αναχώρησης (λιμάνι ή αεροδρόμιο). Οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση θα
επιβαρύνει την Ε.Π.Σ. που την πραγματοποιεί (προπονήσεις, εκδρομές,
βόλτες).
12.9. Το κόστος διεξαγωγής του τουρνουά των ομάδων του 13ου ομίλου θα καλυφθεί
εξ ολοκλήρου από την Ε.Π.Ο. Οι Ε.Π.Σ. που συμμετέχουν στο εν λόγω
τουρνουά θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την έκδοση των εισιτηρίων,
καθώς και για τις μετακινήσεις τους, σε συνεργασία πάντα με την Ε.Π.Σ. που
θα διοργανώσει το τουρνουά.
Άρθρο 13: Έπαθλα πρωταθλήματος
Στις νικήτριες Ομάδες των Τελικών Αγώνων των δύο πρωταθλημάτων θα
απονεμηθεί Κύπελλο και από τριάντα (30) επίχρυσα μετάλλια. Στις δύο
φιναλίστ των τελικών αγώνων και στις νικήτριες των αγώνων για την 3η θέση θα
απονεμηθούν, από τριάντα (30) επάργυρα και τριάντα (30) χάλκινα μετάλλια
και για την 4η θέση τριάντα (30) διπλώματα συμμετοχής.
Άρθρο 14: Fair-Play
Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων Κ 14 – Κ 16 θα
εφαρμοστεί ένα ειδικό πρόγραμμα με την ονομασία πάσα στο Fair-Play.
14.1. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο διαιτητής έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του να
δείξει την μπλε κάρτα σε ποδοσφαιριστή της ομάδας που θα κάνει Fair-Play. Οι
ομάδες στην 1η Φάση των πρωταθλημάτων θα συγκεντρώνουν, μια ειδική
βαθμολογία για το Fair-Play κατά τη διάρκεια των αγώνων που έχει ως εξής:
Η μπλε κάρτα βαθμολογείται με 3 βαθμούς η κόκκινη κάρτα θα αφαιρεί 2
Βαθμούς και η κίτρινη θα αφαιρεί 1 βαθμό. Ομάδα που δεν πήρε καμία κάρτα
ποινής κατά την διάρκεια ενός αγώνα παίρνει 6 βαθμούς. Στο τέλος τις 1ης
Φάσης θα αναδειχτούν οι τρείς (3) καλύτερες ομάδες σε κάθε πρωτάθλημα,
που θα έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στους οποίους θα
απονεμηθούν:
α.

Η πρώτη ομάδα στο βαθμολογικό πίνακα θα παραλάβει το κύπελλο του FairPlay και οι παίκτες θα παραλάβουν από μία τσάντα με πλήρη εμφάνιση τις
Εθνικής Ελλάδος, τριάντα (30) στο σύνολο.

β.

Η Δεύτερη και Τρίτη Ομάδα μια πλήρη εμφάνιση τις Εθνικής Ελλάδος, τριάντα
(30) στο σύνολο

14.2. Από την 3η Φάση των Πρωταθλημάτων θα εφαρμοστεί σε ατομικό επίπεδο το
Fair-Play με τους παραπάνω όρους. Επιπλέων ομάδα που κατά τη διάρκεια
του αγώνα δε τιμωρηθεί με κάρτα, στην ειδική βαθμολογία θα προστίθενται 2
μπλε κάρτες (+6 βαθμοί ανά αγώνα) για κάθε ποδοσφαιριστή. Οι τρείς (3)
πρώτοι ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος Κ-14 και τρείς (3) πρώτοι
ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος Κ-16, στο τέλος των πρωταθλημάτων, θα
κερδίσουν από ένα ταξίδι με τα έξοδα πληρωμένα από τη Ε.Π.Ο., για έναν
εκτός έδρας αγώνα της Εθνικής Ελλάδος, συνοδευόμενοι από τον έναν
κηδεμόνα τους.(συνολικά 12 άτομα)
14.3. Ομάδα που κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος δε δεχθεί καμία κάρτα ποινής
θα παρακολουθήσει έναν εντός έδρας αγώνα τις Εθνικής Ελλάδος με τα έξοδα
πληρωμένα από την ΕΠΟ. Εάν υπάρξει και δεύτερη ομάδα με τις ίδιες
προϋποθέσεις θα έχει και αυτή το ίδιο δικαίωμα. Στην περίπτωση που έχουν
προκύψει περισσότερες των δύο (2) ομάδων με της εν λόγω προϋποθέσεις,
τότε θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ τους για να αναδειχθούν οι δύο ομάδες που
θα παρακολουθήσουν τον αγώνα της Εθνικής.
Άρθρο 15: Εμπορικά/ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα
Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα ανήκουν στην Ε.Π.Ο. και η διαδικασία
παραχώρησής τους στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δικαιούχο φορέα,
περιγράφεται στο άρθρο 29 του Κ.Α.Π.
Άρθρο 16: Τελικές διατάξεις
16.1. Κάθε ένα από τα πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων (Κ-14 και Κ-16)
θεωρείται, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π., το ανώτερο πρωτάθλημα στην κατηγορία
του και εφαρμόζονται σε αυτό οι διατάξεις του νόμου για τα προνόμια και τα
ευεργετήματα προς τους ποδοσφαιριστές.
16.2. Η οικονομική εγκύκλιος του Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας της
Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε./ Ε.Π.Ο. αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης την οποία και
συμπληρώνουν.
16.3. Ό,τι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, ή οποιαδήποτε περίπτωση
αμφιβολίας, ρυθμίζεται από τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. Για
οποιοδήποτε θέμα που ενδεχομένως παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την
παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει, μετά από πρόταση της Επιτροπής
Διοργανώσεων, η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας στο πλαίσιο του Καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.

Για την Ε.Π.Ο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ

