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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 
 20ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2010 

Ο Δημοτικός Αθλητικός  Οργανισμός Ηρακλείου με την 06/2010 απόφαση του Δ.Σ   στα 
πλαίσια του προγράμματος μαζικού αθλητισμού που εφαρμόζει, διοργανώνει το 20ου 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2010 με σκοπό την άθληση των νέων και την 
ενίσχυση της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των διαγωνιζομένων τμημάτων υποδομής σωματείων 
,αθλητικών κέντρων κ.λ.π. 
Οι αγώνες αυτοί δεν έχουν χαρακτήρα ανταγωνισμού –πρωταθλητισμού μεταξύ των 
συμμετασχόντων φορέων-σωματείων-αθλητών κ.λ.π., αλλά μόνο την συμμετοχή στην 
άθληση και ψυχαγωγία. 
 

1.ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ           Δημοτικός Σύμβουλος –μέλος Δ.Σ ΔΑΟΗ   
Αρθρο 1. :ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

2.ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ  Γραμματέας Δ.Σ. ΔΑΟΗ 
3.ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ Μέλος Δ.Σ. ΔΑΟΗ 
αναπληρωματικά μέλη ,ορίζονται όλα τα εναπομείναντα –πλην –του προέδρου μέλη του Δ.Σ. 
του ΔΑΟΗ                                                                                                        

1.Εκπρόσωπος των διαιτητών: ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 
Συμμετέχουν επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου: 

   (μόνο για θέματα διαιτησίας ορισμού κ.λ.π. ) 
2.Εκπρόσωπος των Ιατρών  : ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  -με αρμοδιότητα μόνο για 
θέματα ορισμού συναδέλφων του στους αγώνες  
  
Συντονιστής ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΥΝΑΝΗΣ, Υπηρεσιακό στέλεχος  ΔΑΟΗ. 

-Η φροντίδα για εφαρμογή και τήρηση της προκήρυξης αυτής 
Έργο της επιτροπής αυτής είναι : 

-Η έγκριση Δηλώσεων -αιτήσεων  συμμετοχής και των καταστάσεων 
     συμμετοχής-βεβαιώσεων των ομάδων και των δικαιολογητικών αυτών. 
-Η επιλογή του συστήματος αγώνων και η κλήρωση αυτών                                              -Η 
επιλογή και ο ορισμός των διαιτητών των αγώνων και η έγκριση του 
    σχετικού  πίνακα 
-Η επιλογή και ο ορισμός των ιατρών των αγώνων και η έγκριση του σχετικού πίνακα 
-Η εξεύρεση αγωνιστικών χώρων για την τέλεση των αγώνων 
-Η εκδίκαση ενστάσεων και η επιβολή ποινών. 
-Η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή του 
      προγράμματος και την διεξαγωγή των αγώνων. 
-Η τακτική ενημέρωση του Δ.Σ. του ΔΑΟΗ. 
 
Άρθρο 2.:Δικαίωμα συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν
1.Αθλητικά σωματεία δύναμης Ε.Π.Σ.Η. 

: 

2.Αθλητικά κέντρα που διατηρούν τμήματα υποδομής αναγνωρισμένα 
 
 



Το αθλητικό σωματείο κ.λ.π. που επιθυμεί να συμμετάσχει στους αγώνες πρέπει εμπρόθεσμα 
να υποβάλει την δήλωση συμμετοχής και κατάσταση των αθλητών ανά κατηγορία.(ηλικία) 

Άρθρο 3 Δήλωση συμμετοχής: 

Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 
Την υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού σωματείου, αθλητικού κέντρου , ότι έλαβαν 
γνώση  των περιεχομένων της προκήρυξης και την οποία αποδέχονται πλήρως. 

-.Πλήρη στοιχεία και ημερομηνία γέννησης του αθλητή 

Η κατάσταση που υποβάλλεται εις διπλούν(μία παρακρατείται στον ΔΑΟΗ και μία 
θεωρημένη επιστρέφεται στην ομάδα) περιλαμβάνει : 

-.Τα στοιχεία του προπονητή και ενός συνοδού 
-Ιατρική βεβαίωση για το σύνολο των αθλητών και έγκριση συμμετοχής τους από ιατρικής 
πλευράς , στους αγώνες. 
-.Η υπογραφή από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του σωματείου . 
-.Το έντυπο της δήλωσης-κατάστασης  η οποία  πρέπει να σφραγίζεται κατά τα νόμιμα , θα 
διατίθεται από τον ΔΑΟΗ. 
Οι δηλώσεις συμμετοχής  υποβάλλονται μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 22-2-2010   και  ώρα  
14.00  
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΔΑΟΗ την ΤΕΤΑΡΤΗ 24-2-2010  
και ώρα 20.00  
Η έναρξη των αγώνων θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ  6-3-2010 
Το πλήρες πρόγραμμα του τουρνουά θα διατίθεται από τον συντονιστή. 
 

1.Γεννηθέντες       τα έτη 1994-1995 αγωνίζονται 11Χ11 
Άρθρο 4 : Κατηγορίες-Ηλικίες- Τουρνουά. 

2.    «                      «        1996-1997 αγωνίζονται 11Χ11 
3.    «                      «        1998-1999 αγωνίζονται 8Χ8(9X9) 
4.    «                      «        2000-2001 αγωνίζονται 8Χ8 
5.    «                      «        2002-2003 αγωνίζονται 8Χ8 
 
-.Αθλητής μικρότερης ηλικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί πλέον και σε μόνο μία ομάδα 
μεγαλύτερης κατηγορίας αρκεί να δηλωθεί 

-Στις δύο μεγαλύτερες κατηγορίες(γεν-1994-1995,1996-1997) θα γίνει δεκτή μόνο μία 
ομάδα ανά σωματείο κ.λ.π. 

ρητά & στην αρχική κατάσταση της ομάδας 
με την μεγαλύτερη ηλικία. 

 
Άρθρο 5: Σύστημα διεξαγωγής 

Α. Στους αγώνες 11Χ11 (11 αθλητές) γεν.1994-1995,1996-1997, σε μονές συναντήσεις ανά 
κατηγορία και όμιλο σύμφωνα με την κλήρωση. 

Το σύστημα διεξαγωγής περιλαμβάνει δύο κατηγορίες αγώνων: 

Β. Στους αγώνες 8Χ8 (8 αθλητές) γεν.1998-1999,2000-2001,2002-2003 , σε μονές 
συναντήσεις ανά κατηγορία και όμιλο σύμφωνα την κλήρωση. 
 

-Ισχύουν οι  Εθνικοί κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου 11Χ11 και 8Χ8, με τις 
παρακάτω εξαιρέσεις : 

Άρθρο 6 : Κανονισμοί διεξαγωγής: 

1. 
   - Ο αγώνας διαρκεί 50 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις(εκτός σοβαρού λόγου) με δύο 
ημίχρονα των 25 λεπτών και διάλλειμα 5 λεπτών. 

Στους αγώνες 11 Χ 11 

   - Ο αριθμός των αλλαγών που δικαιούται κάθε ομάδα είναι ίσος με τον αριθμό των 
δηλωθέντων  αναπληρωματικών. 
   - Αθλητής που αντικαθίσταται δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάλι στην συνέχεια του 
αγώνα. 
 
2.
   - η συνολική διάρκεια είναι 50 λεπτά σε δύο ημίχρονα των 25 λεπτών χωρίς 
καθυστερήσεις και διάλλειμα 5 λεπτών. 

Στους αγώνες 8Χ8: 



Στην κατηγορία  ηλικίας 2002-2003 ο αγώνας διαρκεί 40 λεπτά σε 2 ημίχρονα των 20 
λεπτών με διάλλειμα 5 λεπτά. 
   - Οι αλλαγές των αθλητών κατά την διάρκεια του αγώνα είναι ελεύθερες και απεριόριστες 
και γίνονται με ευθύνη των προπονητών στην πλάγια γραμμή κοντά στον πάγκο της ομάδας. 
Στο πειθαρχικό δίκαιο ισχύουν τα οριζόμενα στον Κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου ΕΠΟ. 
 

Στους αγώνες 11 Χ 11  θα υπάρχει βαθμολογία    
Άρθρο 7.Βαθμολογία 

Στους αγώνες 8 Χ 8   ηλικίες 1998-99 και 2000-01 θα υπάρχει βαθμολογία μόνο στον Α΄ 
όμιλο   
    Στους αγώνες 8 Χ 8   ηλικίες  2002-03 δεν θα υπάρχει βαθμολογία   

- Ο νικητής λαμβάνει 3 βαθμούς 
- Σε περίπτωση ισοπαλίας κάθε ομάδα λαμβάνει από 1 βαθμό 
- Σε περίπτωση ήττας ο ηττημένος  δεν λαμβάνει βαθμό. 

         Μηδενίζεται η ομάδα που αδικαιολόγητα δεν εμφανιστεί την καθορισμένη ώρα στον 
αγωνιστικό χώρο για να αγωνιστεί. Σε περίπτωση που για σοβαρό λόγο ομάδα δεν εμφανιστεί 
στον αγωνιστικό χώρο , ο λόγος αυτός θα εξεταστεί από την οργανωτική επιτροπή μόνο εάν 
έχει εμπρόθεσμα(πριν τον αγώνα) ενημερωθεί ο  συντονιστής και οπωσδήποτε ο διαιτητής του 
αγώνα ώστε να γίνει σχετική αναφορά στο Φύλλο αγώνα. 

- Μηδενίζεται ομάδα(μετά από απόφαση της Οργ,επιτροπής) που καταστεί υπαίτια από 
τον διαιτητή οριστικής διακοπής του αγώνα για οποιονδήποτε λόγο , ο οποίος 
περιγράφεται στο Φύλλο αγώνα και στην έκθεση του διαιτητή.. 

- Αποβάλλεται αυτοδικαίως από την συνέχεια των αγώνων ομάδα που συγκεντρώνει 2 
μηδενισμούς .  

- Νικήτρια του  τουρνουά 11 Χ 11 , ανακηρύσσεται  η ομάδα που συμπληρώνει τους 
περισσότερους βαθμούς. 

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζεται η σχετική διάταξη του ΚΑΠ/ΕΠΟ. 
 

Στους αγώνες θα διαιτητεύσουν επίσημοι διαιτητές εν ενεργεία ή μη . 
Άρθρο 8 Διαιτησία: 

Προς τούτο πριν την έναρξη του τουρνουά η Οργανωτική επιτροπή θα ζητήσει και θα λάβει 
από τον Σύνδεσμο διαιτητών, σχετικό κατάλογο διαιτητών από τον οποίο ο υπεύθυνος 
ορισμού θα ορίζει διαιτητές στους αγώνες. 
Σε εξαιρετική περίπτωση που ο αριθμός των επίσημων διαιτητών δεν επαρκεί , η οργανωτική 
επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει ως διαιτητές στους αγώνες , άτομα με αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην διαιτησία των αγώνων αυτών. 
Για τον λόγο αυτό με ευθύνη του ΔΑΟΗ θα υπάρξει πρόσκληση συμμετοχής –μέσω τύπου , 
προς κάθε ενδιαφερόμενο , που πρέπει να υποβάλει  σχετικό αίτημα , πριν την έναρξη του 
τουρνουά.  
Η συμμετοχή των διαιτητών στους αγώνες θα εγκριθεί από την οργανωτική επιτροπή η οποία 
θα έχει και την ευθύνη του ορισμού τους. 
Σε περίπτωση διακοπής παιγνιδιού για οποιονδήποτε λόγο ( εκτός της κακοκαιρίας) ο 
διαιτητής υποβάλει σχετική έκθεση μαζί με το Φύλλο αγώνα. 
Θα καταβληθεί προσπάθεια όπως στους διαιτητές διατεθεί κατάλληλη ενδυμασία με το 
λογότυπο του διοργανωτή. 
 
Aρθρο 9 : Ιατρική εξέταση διαγωνιζομένων-Ιατρική κάλυψη των αγώνων
Η υγιεινή κατάσταση των συμμετασχόντων είναι ευθύνη των ιδίων . Ο διοργανωτής ΔΑΟΗ  
είναι υποχρεωμένος να παράσχει ιατρική συνδρομή σε έκτακτο ιατρικό γεγονός κατά την 
διάρκεια των αγώνων . 

. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλητών στο τουρνουά είναι να έχει 
προηγηθεί η ιατρική τους εξέταση και η προς τούτο έγκριση συμμετοχής στους αγώνες. 
Αυτό αποδεικνύεται από την προς τούτο βεβαίωση του ιατρού(παθολόγου-καρδιολόγου, 
ιατρού γενικής ιατρικής) στην υποβληθείσα ονομαστική ανά ομάδα κατάσταση , ή το δελτίο 
υγείας για όσους έχουν δελτία αθλητικής ιδιότητας ΕΠΟ. 



Ο ΔΑΟΗ αναλαμβάνει την ευθύνη ορισμού και παρουσίας ειδικευμένου ιατρού κατά την 
διάρκεια τέλεσης των αγώνων.(μέσω εκπροσώπου αυτών ) 
Η παρουσία ιατρού στους αγώνες πιστοποιείται από τον διαιτητή πριν την έναρξη, ο οποίος 
υποχρεούται να μην ξεκινήσει ή να διακόψει το παιγνίδι εάν δεν υπάρχει ιατρός. 
Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας διαγωνιζομένου(αθλούμενου ή διαιτητή) κατά την 
διάρκεια ενός αγώνα , προκύψουν στην συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, ο 
διοργανωτής Δ.Α.Ο.Η. , ουδεμία ευθύνη φέρει. 
 

Θα χρησιμοποιηθούν γήπεδα 11Χ11 και 8 Χ 8 που πληρούν τις απαραίτητες ελάχιστες 
αγωνιστικές προδιαγραφές ως και τις προδιαγραφές ασφαλείας. Ως ελάχιστες αγωνιστικές 
προδιαγραφές τίθενται οι εξής: 

Άρθρο 10-Γήπεδα αγώνων. 

1.Ύπαρξη κατάλληλου χλοοτάπητα(πλαστικού ή φυσικού) 
2.Η κανονικότητα  του αγωνιστικού χώρου 
3.Η ύπαρξη αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής για τους αθλητές και τους διαιτητές. 
Προς τούτο θα υπάρξει πρόσκληση  προς τους  ιδιοκτήτες των γηπέδων και ιδιαίτερα των 
μικρών κατηγοριών όπου δεν γίνονται αγώνες πρωταθλημάτων ΕΠΣΗ , οι οποίοι θα 
βεβαιώνουν ότι παραχωρούν τις εγκαταστάσεις τους αδαπάνως και ότι καλύπτουν τις 
ελάχιστες αγωνιστικές και προδιαγραφές ασφαλείας. Επίσης θα δηλώνουν εγγράφως τα 
στοιχεία του φροντιστή ή φροντιστών γηπέδου. 
Για τις ανάγκες του τουρνουά θα χρησιμοποιηθούν γήπεδα που ευρίσκονται στα όρια του 
Δήμου Ηρακλείου , αλλά και άλλων δήμων, μετά από απόφαση της οργανωτικής επιτροπής. 
Η Οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το πρόγραμμα των γηπέδων , εάν 
κατά την διάρκεια του τουρνουά διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται πλέον οι προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί. 

Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο της παρούσης υποχρεώσεων των ομάδων για συμμετοχή 
στο τουρνουά , οι ομάδες για να αγωνιστούν υποχρεούνται: 

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις ομάδων 

1.Να προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο , δηλ. να είναι έτοιμες να αγωνιστούν την 
προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. 
2.Να προσκομίζουν προς τούτο την θεωρημένη από τον ΔΑΟΗ κατάσταση των αθλητών ,τα 
πιστοποιητικά γέννησης ή τα δελτία ΕΠΟ.( H κατάσταση αυτή μαζί με τα δελτία θα 
επιστρέφονται μετά την λήξη στις ομάδες) 
-Αντί πιστοποιητικού γέννησης μπορεί να προσκομιστεί δελτίο ταυτότητας(ή αντίγραφο της 
θεωρημένο) η διαβατήριο. 
Σε περίπτωση αλλοδαπού αθλητή το πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο αποδεικτικό αυτής  
έγγραφο πρέπει να είναι μεταφρασμένο στην Ελληνική όπως προβλέπεται. 
Στην ίδια περίπτωση αντί πιστοποιητικού μπορεί να προσκομιστεί διαβατήριο σε ισχύ ή 
δελτίο προσωρινής διαμονής επίσης σε ισχύ. 
3.Να φέρουν(οι αθλητές) κατάλληλη αθλητική περιβολή κατά την διάρκεια του αγώνα. Ο 
έλεγχος και η τήρηση των παραπάνω είναι ευθύνη του ορισθέντος διαιτητή . 
 
Άρθρο 12 : Οικονομικοί όροι. 

Ο Δημοτικός αθλητικός Οργανισμός θα καλύψει τα έξοδα διαιτησίας – ιατρών και φροντιστών  
ΕΞΟΔΑ: 

Η σχετική δαπάνη  θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΑΟΗ. 
Η αμοιβή  - αποζημίωση ενός εκάστου , ανά αγώνα ορίζεται ως εξής. 
Αμοιβές : Διαιτητήs       11Χ11            20.00   € 
                      >>               8Χ8               15.00   € 
                 Ιατρόs      8Χ8 και 11Χ11    20.00   € 
                  
Η ενδυμασία - εφόσον υπάρξει - των διαιτητών ,ιατρών  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
ΔΑΟΗ. 
 

1.Η συμμετοχή κάθε αθλητικού σωματείου και κέντρου , επιβαρύνεται με το ποσό  
ΕΣΟΔΑ: 

15 € για 
κάθε ομάδα που υποβάλλει δήλωση κατάσταση συμμετοχής αθλητών. 



Το ποσό αυτό κατατίθεται υπέρ του ΔΑΟΗ στον ειδικό ταμία του Οργανισμού και 
αποδεικνύεται με το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης , το οποίο προσκομίζεται μέχρι την 
ημέρα κλήρωσης των αγώνων στο γραφείο του  συντονιστή του τουρνουά. 
Ομάδα η οποία δεν καταβάλει το παράβολο και δεν προσκομίσει το σχετικό αποδεικτικό 
εξαιρείται της κλήρωσης και αποκλείεται από τους αγώνες. 
2.Η επιχορήγηση μέσω του προϋπολογισμού του ΔΑΟΗ.  
 

Με ευθύνη του διαιτητή , συντάσσεται φύλλο αγώνα στο οποίο αναγράφονται τα 
ονοματεπώνυμα των αθλητών , προπονητών, συνοδού ,  ιατρού , διαιτητή και φροντιστή με τις 
ανάλογες υπογραφές. 

Άρθρο 13 Φύλλο αγώνα: 

 

Επιτρέπεται να υποβληθούν ενστάσεις μόνο για περιπτώσεις κακής συμμετοχής και 
πλαστοπροσωπίας. 

Άρθρο 14.Ενστάσεις 

Ενστάσεις για κακή διαιτησία δεν θα γίνονται δεκτές  
Καταγράφονται στο Φύλλο αγώνα και εκδικάζονται από την Οργανωτική επιτροπή 
Οπωσδήποτε πριν τους αγώνες της επόμενης αγωνιστικής και αφού προηγουμένως εντός 48 
ωρών από την ώρα λήξης του συγκεκριμένου αγώνα , υπάρξει έγγραφη υποστήριξη από 
πλευράς ενιστάμενου στο γραφείο του  συντονιστή τουρνουά. 
Σε περίπτωση ένστασης σε βάρος αθλητή για οποιονδήποτε λόγο , την ευθύνη προσκόμισης 
στοιχείων έχει η ενιστάμενη ομάδα ή σωματείο 
 

Σε όλα τα σωματεία- ανεξάρτητες ομάδες θα απονεμηθούν αναμνηστικές  πλακέτες. 
Άρθρο 15. Έπαθλα αναμνηστικά 

Στους 3 πρώτους νικητές των τουρνουά 11Χ11  θα δοθούν κύπελα και μετάλλια. 
Σε όλους τους αθλητές των  κατηγοριών 2002-2003 θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια 
Τα έπαθλα αυτά και οι απονομές θα αποδοθούν σε ειδική τελετή λήξης που θα διοργανώσει ο 
Δημοτικός Οργανισμός , ο οποίος θα επιβαρυνθεί και την σχετική δαπάνη. 
 

Πέραν του προπονητή και των αθλητών , στους πάγκους των ομάδων , δικαιούται να 
παρευρίσκεται μόνο ένας συνοδός του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στο Φ.Α. 

Άρθρο 16 .Άλλες διατάξεις: 

Όλοι οι ευρισκόμενοι στους πάγκους των ομάδων , υπόκεινται στους κανόνες που διέπουν 
την συμπεριφορά τα σύμφωνα με τον ΚΑΠ. 
Το κάπνισμα στους πάγκους απαγορεύεται. Ο διαιτητής αποβάλει από τον αγωνιστικό χώρο 
οποιοδήποτε άτομο παραβαίνει την απαγόρευση αυτή και καταχωρεί την απόφαση του αυτή 
στο Φ.Α. εφόσον πρόκειται περί μέλους ομάδας. 
-Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ρυθμίζεται από την οργανωτική επιτροπή του 
τουρνουά. 
Η παρούσα προκήρυξη εισήχθη για συζήτηση στο Δ.Σ. του ΔΑΟΗ , από το οποίο εγκρίθηκε 
με την  06/2010 με αριθμό απόφαση του. 
 

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος του ΔΑΟΗ 

 
 

Δροσίτης Ιωάννης 
Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 
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