ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ “ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ∆Α”
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2008-2009

Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League
Ελλάδα»
Ενότητα Α: ∆ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ
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1. Εφαρµοζόµενες ∆ιατάξεις
2. Προκήρυξη Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ
3. ∆ικαίωµα Συµµετοχής
4. ∆ήλωση Συµµετοχής
5. Πρόγραµµα Αγώνων
6. Ηµέρα και ώρα τέλεσης Αγώνων
7. Γήπεδα Τέλεσης Αγώνων
8. Βαθµολογική κατάταξη
9. Συµµετοχή στις ∆ιοργανώσεις UEFA
10. Υποβιβασµός
11. Έπαθλα Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ
12. Επίλυση Αθλητικών διαφορών
13. Ασφάλιση Ποδοσφαιριστών
14. Υποβολή ενστάσεων
15. ∆ίκαιο Παιχνίδι (Fair Play)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ∆ιοργάνωση Αγώνων
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Προσωπικό Αγώνων
Παρατηρητής Αγώνα
Συντονιστής Εγκατάστασης
Συνάντηση Προετοιµασίας Αγώνα
Λειτουργία Γηπέδων
Εξοπλισµός Οµάδων & Αγωνιστικού χώρου
Θέµατα ∆ιαπίστευσης
Θέµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
Οικονοµική εκκαθάριση αγώνων
Θέµατα Εισιτηρίων
Υποχρεώσεις των Π.Α.Ε. σχετικά µε τα εισιτήρια
Τιµολόγηση εισιτηρίων
∆ιαδικασία παραγγελίας εισιτηρίων
∆ιαδικασία κατανοµής και διανοµής των εισιτηρίων στις
περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η µετακίνηση οργανωµένων
φιλάθλων
30. Θέµατα εισιτηρίων διαρκείας
31. Θέµατα προσκλήσεων και θέσεων επισήµων
32. Θέµατα Ασφάλειας ∆ιεξαγωγής Αγώνων
33. Θέµατα ελέγχου Doping
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Αθλητών & Συνοδών Οµάδων
∆ιαιτητών & Παρατηρητών
και θέµατα Χορηγών
και θέµατα Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων
και θέµατα Τύπου
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: Άλλες ∆ιατάξεις
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∆ιοικητικές κυρώσεις
Μελλοντικές διατάξεις και κανονισµοί
Νοµική Φύση της Προκήρυξης
Τελική ∆ιάταξη

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Παραρτήµατα
Παράρτηµα Α: ∆ήλωση Συµµετοχής
Παράρτηµα Β: Οργανόγραµµα ∆ιοργάνωσης Αγώνα
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Super League Ελλάδα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ
“Super League Ελλάδα” περιόδου 2008-2009
Η “Super League Ελλάδα” έχοντας υπόψη:
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
Τους αγώνες Επαγγελµατικού Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ της “Super League
Ελλάδα” ποδοσφαιρικής περιόδου 2008-2009, στους οποίους δικαίωµα
συµµετοχής έχουν οι παρακάτω ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρείες (Π.Α.Ε.):
1. Α.Ε.Κ.
2. ΑΡΗΣ
3. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
4. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ
5. ΗΡΑΚΛΗΣ
6. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
7. ΛΑΡΙΣΑ
8. ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ
9. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
10.Ο.Φ.Η.
11.ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
12.ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
13.ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
14.ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
15.Π.Α.Ο.Κ.
16.SKODA ΞΑΝΘΗ
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ΕΝΟΤΗΤΑ A’: ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ της “Super League Ελλάδα”
διέπονται και διεξάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις α) των Κανόνων
Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς, β) του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., γ) του
Κανονισµό
Αγώνων
Ποδοσφαίρου
(Κ.Α.Π.)
επαγγελµατικών
πρωταθληµάτων, δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., ε) των λοιπών
Κανονισµών της ΕΠΟ, στ) του καταστατικού της Super League, ζ) των
αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών του ∆.Σ. της Super League, εφόσον δεν
αντίκεινται σε αντίστοιχες της Ε.Π.Ο..
Άρθρο 2
Προκήρυξη Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ
Η προκήρυξη µε µόνη την υπογραφή της από την Π.Α.Ε. αποτελεί σύµβαση
ανεπιφύλακτης προσχώρησης της 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, τους προπονητές και τα πάσης φύσεως µέλη της Π.Α.Ε.
χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συµφωνία µεταξύ αυτών και της
διοργανώτριας.
Άρθρο 3
∆ικαίωµα συµµετοχής
1. Το δικαίωµα συµµετοχής των Π.Α.Ε. στους αγώνες Πρωταθλήµατος
ΟΠΑΠ, συντελείται µε την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή της παρούσας και των
προϋποθέσεων που τίθενται µε τις διατάξεις αποφάσεων της “Super League
Ελλάδα”.
2. Μαζί µε την δήλωση συµµετοχής η Π.Α.Ε. πρέπει να καταβάλει στην
“Super League Ελλάδα” σε µετρητά ή επιταγή αναγνωρισµένης Τράπεζας:
α) ποσό 9.000 ευρώ, ως δικαίωµα – (παράβολο) συµµετοχής της στο
Πρωτάθληµα.
β) ποσό 4.000 ευρώ το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 13 της
παρούσας που αφορά στην ιατρική ασφάλιση των ποδοσφαιριστών.
(Πλην των Π.Α.Ε. που προβαίνουν στην προβλεπόµενη από το
Άρθρο 13 της παρούσας αυτόνοµη ασφάλιση των ποδοσφαιριστών).
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Άρθρο 4
∆ήλωση συµµετοχής
Η Π.Α.Ε. που συµµετέχει στο Πρωτάθληµα ΟΠΑΠ 2008-2009 πρέπει να
καταθέσει στην “Super League Ελλάδα” µέχρι την 31/07/2008 γραπτή
δήλωση συµµετοχής, συµπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, που αποστέλλεται
στις Π.Α.Ε. µε φροντίδα της “Super League Ελλάδα”. Το ανώτερο έντυπο
πρέπει να περιέλθει στην “Super League Ελλάδα” µέχρι την παραπάνω
ηµεροµηνία, συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο σε όλες τις ενδείξεις του
(Παράρτηµα A). Επίσης, οι ΠΑΕ οφείλουν να προσκοµίσουν στη
διοργανώτρια αρχή κατάσταση δύναµης των ποδοσφαιριστών πριν την
έναρξη του πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ.
Άρθρο 5
Πρόγραµµα αγώνων
Ισχύουν όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Α.Π. όπως ισχύει κάθε
φορά, σε συνδυασµό µε τις εκάστοτε αποφάσεις της “Super League
Ελλάδα”.
Άρθρο 6
Ηµέρα και ώρα τέλεσης των αγώνων
1. Όλοι οι αγώνες 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.
2. 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 αναφορικά µε τηλεοπτικές και χορηγικές
συµβάσεις και οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.. 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 7
Γήπεδα τέλεσης των αγώνων
1. Εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. και οι προϋποθέσεις
που καθορίζονται από τον κανονισµό αδειοδότησης οµάδων Ε.Π.Ο. –
UEFA για την µεταβατική περίοδο 2008 – 2009.
Όλα τα γήπεδα, την ηµέρα τέλεσης των αγώνων, ανήκουν στην
διοργανώτρια (“Super League Ελλάδα”), η οποία ορίζει ή εκχωρεί το
δικαίωµα οικονοµικής και αγωνιστικής εποπτείας και καθορίζει, κατά
περίπτωση, τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την
διεξαγωγή των αγώνων.
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Ειδικότερα οι οµάδες – Π.Α.Ε. που µετέχουν στo Πρωτάθληµα ΟΠΑΠ
“Super League Ελλάδα”, υποχρεούνται στην παραχώρηση του
γηπέδου που χρησιµοποιούν ως έδρα και διάθεση αυτού στην “Super
League Ελλάδα” για ορισµό αγώνων, κατόπιν απόφασης της
διοργανώτριας και συνυπολογίζοντας τα αρχικά δικαιώµατα του
παραχωρησιούχου.
Σε περίπτωση άρνησης είτε από την ίδια την οµάδα, είτε από την αρχή
που ανήκει το γήπεδο, κατά την διάρκεια του πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ,
επιβάλλονται, οι σχετικές ποινές που προβλέπει ο Κ.Α.Π. Επιπλέον,
επιβάλλονται σε βάρος της αρνούµενης οµάδος τα έξοδα
µετακίνησης της αντιπάλου. Η επίκληση διενέργειας έργων ή
βελτιώσεων του γηπέδου δεν θα λαµβάνεται υπόψη για διεξαγωγή
αγώνων, εάν δεν έχει ενηµερωθεί εγγράφως η “Super League
Ελλάδα” πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες από την
έναρξη των πάσης φύσεως εργασιών, και δεν έχει χορηγηθεί η
απαραίτητη έγκριση, µετά από αυτοψία των στελεχών της
“Super League Ελλάδα”.
2. Η οµάδα που δηλώνει ως έδρα της το γήπεδο και δεν ανήκει στην
ίδια, πρέπει να συνοδεύει τη σχετική της δήλωση µε έγγραφη
συγκατάθεση του Νοµικού προσώπου που ανήκει το γήπεδο χωρίς
περιοριστικούς όρους. Στην σχετική δήλωση θα αναφέρεται ρητά η
αποδοχή των ισχυουσών διατάξεων του Κ.Α.Π. και της παρούσας
προκήρυξης, στην κυριότητα των οποίων ανήκει το γήπεδο που
δηλώνεται ή του οποίου έχει την χρήση. Επιπροσθέτως θα αναφέρεται
ρητά η παραχώρηση του γηπέδου προς χρήση για τους αγώνες της,
ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2008-2009. Σε αντίθετη περίπτωση,
το γήπεδο δεν θα γίνεται δεκτό ως έδρα της οµάδας.
∆ύναται µαζί µε την δήλωση συµµετοχής και η δήλωση εναλλακτικής
έδρας, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή αγώνα για
οποιοδήποτε λόγο στην κύρια έδρα. Για την χρήση της εναλλακτικής
έδρας, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας.
3. Κατά την διάρκεια των αγώνων πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ, εάν οµάδα
από ενδεχόµενη αδυναµία (η οποία θα οφείλεται αποκλειστικά και
µόνο σε λόγους ακαταλληλότητας του γηπέδου ή ανάκλησης της
άδειας, άρθρο 8, παρ.4 Κ.Α.Π., και θα διαπιστώνεται από την
διοργανώτρια), δεν µπορεί να αγωνιστεί στην έδρα της, έχει την
υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα της την δηλωθείσα εναλλακτική έδρα,
(εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του σχετικού άρθρου του Κ.Α.Π.) ή
το γήπεδο που θα ορίσει η διοργανώτρια αρχή. Σε περίπτωση που οι
εισπράξεις του αγώνα δεν καλύπτουν τα έξοδα διεξαγωγής του, τότε
αυτά βαρύνουν τη γηπεδούχο οµάδα.
4. Για ακατάλληλο και αντικανονικό γήπεδο εφαρµόζονται όλα όσα
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.
5. Η διαδικασία καταγραφής, καθώς και ο υπολογισµός των κάθε είδους
ζηµιών, εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, περιγράφεται
αναλυτικά στην ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ∆ιοργάνωση Αγώνων, Άρθρο 20 –
Λειτουργία Γηπέδων.
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Άρθρο 8
Βαθµολογική κατάταξη
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 ∆.Σ. της “Super League Ελλάδα” θα γίνει σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο
του Κ.Α.Π.
Η διοργανώτρια δύναται να διοργανώσει αγώνες κατάταξης (play-off, playout) για τη συµµετοχή των οµάδων στα κύπελλα Ευρώπης ή για τον
υποβιβασµό τους.
Άρθρο 9
Συµµετοχή οµάδων στις διοργανώσεις U.E.F.A.
Ο αριθµός των οµάδων που θα µετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA
(Champions League, UEFA Cup) την αγωνιστική περίοδο 2009-2010, θα
γνωστοποιηθεί µε σχετικό έγγραφο της ΕΠΟ, σύµφωνα µε τις οδηγίες και
τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας όταν αυτές αποφασιστούν
και κοινοποιηθούν στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία. Οποιαδήποτε
απόφαση εκδοθεί από την UEFA σχετικά µε την συµµετοχή των οµάδων στις
ως άνω διοργανώσεις αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
προκήρυξης.
Άρθρο 10
Υποβιβασµός
1. Οι Π.Α.Ε. που θα καταλάβουν τις τρεις (3) τελευταίες θέσεις (µετά την
ολοκλήρωση της όποιας διαδικασίας αγώνων κατάταξης) του
βαθµολογικού πίνακα του Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ “Super League
Ελλάδα” υποβιβάζονται απ’ ευθείας στην Β’ Εθνική Κατηγορία.
2. Στην “Super League Ελλάδα” ανέρχονται οι οµάδες που θα
καταλάβουν την 1η , 2η και 3η, θέση στον πίνακα βαθµολογίας της Β’
Εθνικής Κατηγορίας.
Άρθρο 11
Έπαθλα Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ
Στην Π.Α.Ε. που θα πάρει την πρώτη θέση στον βαθµολογικό πίνακα του
πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ θα απονεµηθεί Κύπελλο και στους ποδοσφαιριστές
µετάλλια.
Μετάλλια απονέµονται σε όλους τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν στην
δύναµη της οµάδας κατά την διάρκεια του πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ, στον
Προπονητή της Οµάδας και στον Πρόεδρο του ∆.Σ. της Πρωταθλήτριας
Π.Α.Ε.
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Άρθρο 12
Επίλυση Αθλητικών διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρµογή
των κανονισµών και της προκήρυξης και αφορά τις οµάδες που µετέχουν
στους αγώνες του Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ 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 13
Ασφάλιση ποδοσφαιριστών
1. Για την ασφάλιση των ποδοσφαιριστών η κάθε Π.Α.Ε. δύναται να
συνάπτει για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σύµβαση υπηρεσιών
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για τους ποδοσφαιριστές και τις
οικογένειές τους, µε ιατροφαρµακευτική ή ασφαλιστική εταιρεία. Η
Π.Α.Ε. είναι υποχρεωµένη να καταθέτει µαζί µε την δήλωση
συµµετοχής, γνήσιο αντίγραφο της σύµβασης, θεωρηµένο από την
αστυνοµία στην διοργανώτρια.
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η παραπάνω σύµβαση, καταβάλλεται
από τις Π.Α.Ε. στην “Super League Ελλάδα” ποσό ίσο µε τα 2/3 του
συνολικού κόστους της σύµβασης που θα συνάψει η “Super League
Ελλάδα” για την ασφάλιση των ποδοσφαιριστών που συµµετέχουν στο
πρωτάθληµα. Το υπόλοιπο 1/3 βαρύνει τους ποδοσφαιριστές που
πρέπει να παρακρατείται από τις Π.Α.Ε. από τον µισθό τους και να
αποδίδεται στην “Super League Ελλάδα”.
2. Έναντι των ασφαλίστρων θα καταβάλει κάθε Π.Α.Ε., µε την αποδοχή
της προκήρυξης, ποσό 4.000 Ευρώ. Η καταβολή των υπολοίπων
ασφαλίστρων θα γίνεται σε δόσεις που θα γνωστοποιούνται έγκαιρα,
µε έγγραφο της “Super League Ελλάδα”.
Άρθρο 14
Υποβολή ενστάσεων
1. Ισχύουν γενικώς όλα όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του
Κ.Α.Π., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
2. Εξάλλου και σε ότι αφορά τα ποσά των παραβόλων υπέρ της “Super
League Ελλάδα” για την συζήτηση των ενστάσεων καθορίζονται ως
εξής:
α) Για αντικανονικότητα γηπέδου 400 ευρώ
β) Για παράβαση διατάξεων του Κ.Α.Π. 400 ευρώ
γ) Για αντικανονική διακοπή αγώνα 750 ευρώ
δ) Για αντικανονική συµµετοχή ποδοσφαιριστή 750 ευρώ
ε) Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή 400 ευρώ
στ) Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις 400 ευρώ
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Στα παραπάνω ποσά παραβόλων συµπεριλαµβάνεται και το τέλος
λειτουργίας της Επιτροπής, το οποίο καθορίζεται στα 300 ευρώ και δεν
επιστρέφεται µε την έκδοση της απόφασης.
Άρθρο 15
∆ίκαιο Παιχνίδι
H ΕΠΟ σε συνεργασία µε την “Super League Ελλάδα”, και για την
αγωνιστική περίοδο 2008-2009, δύναται να απονείµει βραβείο “Fair Play”
που θα αντιστοιχεί σε χρηµατικό ποσό και βραβεύσεις για την οµάδα που θα
έχει υψηλότερη επίδοση συµπεριφοράς, σύµφωνα µε τις οδηγίες της UEFA,
µε σύστηµα που εφαρµόζεται για τους Ευρωπαϊκούς αγώνες και αφορά
κυρίως:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κόκκινες και κίτρινες κάρτες
Θετικό Παιχνίδι
Σεβασµός προς αντιπάλους
Σεβασµός προς ∆ιαιτητές
Συµπεριφορά των Επισήµων
Συµπεριφορά του Κοινού
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β’: ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Άρθρο 16
Προσωπικό Αγώνων
1. Με κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των εµπλεκοµένων στους
αγώνες, η γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να εφαρµόζει το Οργανόγραµµα
Αγώνων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) και να διαθέτει, πέρα από το σύνηθες απαραίτητο
προσωπικό για την διοργάνωση αγώνων ποδοσφαίρου, τα παρακάτω
στελέχη ως ελάχιστο προσωπικό για την οργάνωση των αγώνων της “Super
League Ελλάδα” περιόδου 2008-2009:
•
•
•
•
•
•
•
•

Επικεφαλής ∆ιοργάνωσης Αγώνα
Υπεύθυνος Σταδίου
Υπεύθυνος Υπηρεσιών Αθλητών, ∆ιαιτητών & Αθλητικού Εξοπλισµού
Υπεύθυνος Ασφαλείας Αγώνων και Βοηθός Ασφαλείας Αγώνων
Υπεύθυνος Υπηρεσιών Τύπου & Τηλεοπτικής Μετάδοσης
Υπεύθυνος Χορηγών
Υπεύθυνος Ιατρικών Υπηρεσιών Σταδίου ή Ιατρός Αγώνα
Υπεύθυνος Εισιτηρίων & Οικονοµικής Εκκαθάρισης

Τα ονόµατα των παραπάνω στελεχών δηλώνονται στον παρατηρητή του
αγώνα πριν την έναρξη και οφείλουν να παρουσιαστούν και να
επικοινωνήσουν µε τον παρατηρητή του αγώνα αν και όποτε αυτό τους
ζητηθεί.
2.Η “Super League Ελλάδα” θα προµηθεύσει ονοµαστική κάρτα
διαπίστευσης στα οκτώ αυτά στελέχη η οποία θα τους επιτρέπει την
ελεύθερη κίνηση στους χώρους ευθύνης τους κατά την διεξαγωγή αγώνων,
εντός και εκτός έδρας (όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο), στους οποίους
συµµετέχει η Π.Α.Ε. την οποία εκπροσωπούν. Οι Π.Α.Ε. είναι αποκλειστικά
υπεύθυνες για αποφάσεις και ενέργειες των στελεχών αυτών. Η γηπεδούχος
Π.Α.Ε. είναι υποχρεωµένη να επιτρέπει την είσοδο στα διαπιστευµένα
στελέχη της φιλοξενούµενης Π.Α.Ε.
3. Η “Super League Ελλάδα” δύναται να διοργανώνει σεµινάρια εκπαίδευσης
και συναντήσεις εργασίας σχετικά µε την οργάνωση των αγώνων στα οποία
οφείλουν να συµµετέχουν τα παραπάνω στελέχη.
4. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διαθέτουν για την διοργάνωση των αγώνων
τουλάχιστον 12 ballboys (επαναφορείς µπάλας) που θα στέκονται σε
συγκεκριµένη θέση περιµετρικά του αγωνιστικού χώρου.
5. Τα ballboys πριν την έναρξη του αγώνα οφείλουν να κρατάνε το σεντόνι
σέντρας της “Super League Ελλάδα”. Επίσης οι Π.Α.Ε. οφείλουν να
διαθέτουν πέραν των ballboys, 22 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών για την
συνοδεία των ποδοσφαιριστών (11 ανά οµάδα) κατά την είσοδό τους στον
αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη. Όλα τα παιδιά θα φοράνε τα ειδικά
µπλουζάκια (t-shirts) της “Super League Ελλάδα”, τα οποία θα τους
αποσταλούν από την διοργανώτρια. Κατ’ εξαίρεση, όταν δεν υπάρχει η
δυνατότητα διάθεσης των 22 παιδιών, και κατόπιν συµφωνίας µε τον
Συντονιστή Εγκατάστασης, δύναται να επιτραπεί η διάθεση από την
γηπεδούχο οµάδα 2 παιδιών παράταξης που θα συνοδεύουν τους αρχηγούς
των οµάδων.
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6. Ο γιατρός του αγώνα θα πρέπει να κάθεται σε πάγκο πίσω από τον πάγκο
των οµάδων µαζί µε τους τραυµατιοφορείς και θα εισέρχεται στον
αγωνιστικό χώρο, µόνο αν τον καλέσει ο διαιτητής, για να παρέχει ιατρική
βοήθεια στον ίδιο και τους βοηθούς του καθώς και στους ποδοσφαιριστές
στην περίπτωση που οι οµάδες δεν έχουν γιατρό στην αποστολή τους.

Άρθρο 17
Παρατηρητής Αγώνα
Σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π., και τον εγκεκριµένο από την ΕΠΟ
Κανονισµό Παρατηρητών της “Super League Ελλάδα”, ο οποίος και καθορίζει
τα ειδικότερα καθήκοντα των παρατηρητών αγώνων, σε συνδυασµό µε τις
ανάγκες της διοργανώτριας, θα ορίζεται Παρατηρητής για όλους τους
αγώνες της αρµοδιότητάς της.
Ο Παρατηρητής Αγώνα εκτός των καθηκόντων που αναφέρονται στους ως
άνω κανονισµούς, συµµετέχει στη σύσκεψη για τα µέτρα τάξης που γίνεται
από την Αστυνοµία στο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα.
Ο επικεφαλής διοργάνωσης αγώνα της γηπεδούχου Π.Α.Ε. οφείλει να
συνεργάζεται και να ακολουθεί τις οδηγίες του Παρατηρητή Αγώνα οι οποίες
σχετίζονται µε την άρτια διοργάνωση του αγώνα. Ο Παρατηρητής µαζί µε
τον Συντονιστή Εγκατάστασης αποτελούν επίσηµους εκπροσώπους της
“Super League Ελλάδα” και ανώτατα εποπτικά όργανα για την διεξαγωγή
του αγώνα.
Άρθρο 18
Συντονιστής Εγκατάστασης
Ο Συντονιστής Εγκατάστασης θα ορίζεται από τη “Super League Ελλάδα”
στην αρχή της περιόδου και θα έχει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήµατος
ΟΠΑΠ την ευθύνη µιας οµάδας της “Super League Ελλάδα” µε απώτερο
σκοπό την παροχή βοήθειας σε οργανωτικά θέµατα αγώνων. Ο ρόλος του
και τα καθήκοντα του αναλύονται στο Εγχειρίδιο Συντονιστή Εγκατάστασης.
Άρθρο 19
Συνάντηση Προετοιµασίας Αγώνα
Το πρωί της ηµέρας του αγώνα και σε ώρα που θα ορίζεται από τη Super
League, ο Παρατηρητής συγκαλεί συνάντηση στο γήπεδο του αγώνα, η
διοργάνωση της οποίας θα γίνεται µε ευθύνη της γηπεδούχου οµάδας, στην
οποία θα συζητούνται θέµατα οργάνωσης αγώνα και θα παραβρίσκονται οι
εξής:
Ο Συντονιστής Εγκατάστασης
Εκπρόσωπος των ∆ιαιτητών
Επικεφαλής ∆ιοργάνωσης Αγώνα
Υπεύθυνος Ασφαλείας της γηπεδούχου οµάδας
Υπεύθυνος Σταδίου
Εκπρόσωπος της φιλοξενούµενης οµάδας (Υποχρεωτικά ο Γενικός Αρχηγός
και ο Υπεύθυνος Ασφαλείας)
Εκπρόσωπος της Αστυνοµίας
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Άρθρο 20
Λειτουργία γηπέδων
1. Κάθε γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να εξασφαλίζει στην “Super League
Ελλάδα” τη διάθεση του γηπέδου του οποίου έχει τη χρήση, από την
10η π.µ. µέχρι και 2 ώρες µετά την λήξη του αγώνα την ηµέρα που
αυτός γίνεται στην έδρα της. Η “Super League Ελλάδα” ενεργεί στην
περίπτωση αυτή σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση της και δεν
επιτρέπεται ανάµιξη τρίτου στο έργο της.
2. Σε κάθε περίπτωση η γηπεδούχος οµάδα είναι υπεύθυνη για την
προετοιµασία του γηπέδου, τη λειτουργία του, το άνοιγµα των θυρών,
καθώς και για κάθε µέτρο που καθιστά το γήπεδο κατάλληλο για την
διεξαγωγή του αγώνα.
3. Η “Super League Ελλάδα”, µέσω του Παρατηρητή αγώνα και του
Συντονιστή Εγκατάστασης, συνδράµει στην προετοιµασία των αγώνων
και ελέγχει και καταγράφει την οµαλή τέλεση τους.
4. Στις περιπτώσεις όπου η γηπεδούχος Π.Α.Ε. συµφωνήσει στην
διάθεση εισιτηρίων στην φιλοξενούµενη Π.Α.Ε., η διαδικασία
παραλαβής κερκίδας καθώς και η καταγραφή και ο υπολογισµός των
κάθε είδους ζηµιών, εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, θα γίνεται
µετά από απ’ ευθείας συνάντηση εκπροσώπων της γηπεδούχου και
φιλοξενούµενης Π.Α.Ε. και την µεταξύ τους συµφωνία.
5. Η “Super League Ελλάδα” δύναται να συντάξει κατά την διάρκεια της
χρονιάς Εγχειρίδιο Λειτουργικού Σχεδιασµού για κάθε γήπεδο
ξεχωριστά, καθώς και ειδικούς Κανονισµούς σχετικά µε θέµατα
υποδοµών, ασφάλειας, πρόσβασης κ.α. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να
συνεργαστούν µε τα στελέχη της “Super League Ελλάδα” για την
συγγραφή των παραπάνω Κανονισµών παρέχοντας όλα τα ζητούµενα
στοιχεία και συµµετέχοντας σε όλες τις συναντήσεις εργασίας.
Άρθρο 21
Εξοπλισµός Οµάδων και Αγωνιστικού χώρου
1. Η “Super League Ελλάδα” είναι υπεύθυνη για την σύναψη συµφωνίας µε
αθλητική εταιρεία για την παροχή της επίσηµης µπάλας του πρωταθλήµατος
ΟΠΑΠ. Για την αγωνιστική περίοδο 2008-2009 επίσηµη µπάλα του
πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ “Super League Ελλάδα” είναι συγκεκριµένο µοντέλο
της εταιρείας ΝΙΚΕ, σε χρώµατα άσπρο και µαύρο και φέρει τυπωµένο
λογότυπο της “Super League Ελλάδα”. Αποκλειστικά µε την συγκεκριµένη
µπάλα και υπό τους όρους που ορίζει το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π., πρέπει
να διεξάγονται όλοι οι αγώνες του πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ.
Οι οµάδες οφείλουν να τηρούν όσα αναφέρει το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π.
παρέχοντας χωρίς καµία επιφύλαξη τις συγκεκριµένες µπάλες στους
διαιτητές. Πιο συγκεκριµένα, η γηπεδούχος οµάδα είναι υποχρεωµένη να
παραδίδει στα αποδυτήρια των διαιτητών 16 τουλάχιστον µπάλες,
απαραίτητες για την οµαλή διοργάνωση του αγώνα. Τονίζοντας πως η
σύµβαση χορηγίας µεταξύ “Super League Ελλάδα” και NIKE εµπεριέχει όρο
επιβολής ποινικής ρήτρας προς την διοργανώτρια σε περίπτωση µη
χρησιµοποίησης της συγκεκριµένης µπάλας. Στην διάρκεια της σεζόν, οι
οµάδες θα παραλάβουν συνολικά 220 από τις συγκεκριµένες µπάλες σε
13

παρτίδες και έναν µικρό αριθµό µπαλών (έως δέκα) συνθηκών χιονιού οι
κάθε µία και οφείλουν να τις διαχειριστούν έτσι ώστε να επαρκέσουν για την
διεξαγωγή και των 15 αγώνων του πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ, που είναι
γηπεδούχοι.
2. Σχετικά µε τις στολές των οµάδων ισχύουν όσα προβλέπει το σχετικό
άρθρο του Κ.Α.Π.
3. Η χρησιµοποίηση των ηλεκτρονικών πινάκων για τις αλλαγές των
ποδοσφαιριστών στην διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική και η κάθε
Π.Α.Ε. οφείλει να διαθέτει τέτοιον πίνακα µε ευθύνη της. Η εκτέλεση αυτής
της υποχρέωσης ανατίθεται στον Τέταρτο ∆ιαιτητή και στους βοηθούς
διαιτητή που δεν πρέπει να επιτρέπουν την αλλαγή ποδοσφαιριστή χωρίς την
χρήση των πινάκων. Σε περίπτωση µη ύπαρξης ή βλάβης των ηλεκτρονικών
πινάκων είναι υποχρεωτική η χρησιµοποίηση των πινακίδων (παλαιού
τύπου). Ο αριθµός πρέπει να είναι γραµµένος και στις δύο όψεις της
πινακίδας, καθώς επίσης και στη βάση της χειρολαβής. Αν γίνουν αλλαγές
χωρίς να χρησιµοποιηθούν ηλεκτρονικός πίνακας ή πινακίδες, η υπεύθυνη
Π.Α.Ε. τιµωρείται. Στις πινακίδες αλλαγής θα φέρεται αποκλειστικά
διακριτικός τίτλος ή λογότυπα, επιλογής της διοργανώτριας αρχής.
4. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διατηρείται ο χλοοτάπητας σε άριστη κατάσταση
όσον αφορά την ποιότητα, πυκνότητα και το ύψος κουρέµατος (κατά
προτίµηση κοντό). Για χάρη της οµοιοµορφίας των αγωνιστικών χώρων
διεξαγωγής αλλά και της καλύτερης εξυπηρέτησης των βοηθών διαιτητών,
το χόρτο ενδείκνυται να είναι κουρεµένο σε λωρίδες µε εναλλαγή του
σκούρου και ανοικτού πράσινου χρώµατος.
5. Οι εστίες, οι πάγκοι, τα σηµαιάκια κόρνερ, οι γραµµές του αγωνιστικού
χώρου και οι γραµµές της τεχνικής περιοχής των πάγκων οφείλουν να
πληρούν τις προϋποθέσεις και να είναι τοποθετηµένα σύµφωνα µε τους
ισχύοντες Κανόνες Παιχνιδιού.
6. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διατηρούν σε χώρο του γηπέδου, αποθήκη
αθλητικού και χορηγικού εξοπλισµού που θα διαθέτει όλον τον απαραίτητο
εξοπλισµό για την διεξαγωγή του αγώνα (πινακίδες αλλαγής, µπάλες,
δίχτυα, σηµαίες κόρνερ, αναπληρωµατική εστία, µηχάνηµα γραµµοχάραξης,
τρόµπες, γιλέκα της “Super League Ελλάδα”, το σεντόνι σέντρας της “Super
League Ελλάδα”, χορηγικά ταµπλό της “Super League Ελλάδα”, κ.α.). Οι
Π.Α.Ε. οφείλουν επίσης να διαθέτουν και να παρέχουν στους διαιτητές τον
απαραίτητο εξοπλισµό που τυχόν θα τους ζητηθεί (µπάλες, τρόµπες, βελόνες
φουσκώµατος, κ.λπ.).
7. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να αναρτούν σε ειδικό ιστό του γηπέδου, κατά την
διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ “Super League
Ελλάδα” την επίσηµη σηµαία της “Super League Ελλάδα” όπου θα φέρεται
αποκλειστικά διακριτικός τίτλος ή λογότυπα, επιλογής της διοργανώτριας
αρχής. Η σηµαία θα αποσταλεί στις Π.Α.Ε. από την διοργανώτρια.
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Άρθρο 22
Θέµατα ∆ιαπίστευσης
1. Το προσωπικό διοργάνωσης του αγώνα, όπως ορίζεται στο άρθρο 16,
οφείλει να φέρει ειδική κάρτα διαπίστευσης. Οι κάρτες αυτές θα σταλούν
από την “Super League Ελλάδα” στις Π.Α.Ε. για να τις διαχειριστούν. Χωρίς
αυτές τις κάρτες δεν θα επιτρέπεται η είσοδος του προσωπικού στον χώρο
των αποδυτηρίων και στον αγωνιστικό χώρο. Κάθε Π.Α.Ε. θα λάβει: α) 8
ονοµαστικές διαπιστεύσεις (για το προσωπικό αγώνων όπως προβλέπεται στο
άρθρο 16) για τους εντός έδρας αγώνες µε δικαίωµα πρόσβασης σε όλους
τους χώρους του γηπέδου, β) 2 διαπιστεύσεις για τους εντός έδρας αγώνες
για γενική χρήση, καθώς και γ) 5 διαπιστεύσεις για τους εκτός έδρας αγώνες
µε πρόσβαση σε όλους τους χώρους του γηπέδου για χρήση από τα µέλη της
διοίκησης και τα στελέχη της Π.Α.Ε. που συνοδεύουν την οµάδα. Οι
διαπιστεύσεις θα είναι αποκλειστικής χρήσης µε ονόµατα και φωτογραφίες
των προς διαπίστευση ατόµων που θα υποβάλλονται για έγκριση στη
διοργανώτρια πριν από την έναρξη του πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ (Τρίτη 15
Ιουλίου 2008). Το σύστηµα διαπίστευσης θα εφαρµόζεται σε όλα τα γήπεδα
είτε αυτόνοµα, είτε από κοινού µε τη γηπεδούχο οµάδα στις περιπτώσεις που
κάποια Π.Α.Ε. εφαρµόζει ανεξάρτητο σύστηµα διαπίστευσης στους εντός
έδρας αγώνες της. Τονίζεται επίσης ότι η γηπεδούχος Π.Α.Ε. φέρει την
ευθύνη εκπαίδευσης του προσωπικού ασφαλείας σχετικά µε το
εφαρµοζόµενο σύστηµα διαπίστευσης.
2. Ειδικότερα, από την στιγµή προσέλευσης των αθλητών, των διαιτητών και
µέχρι την έναρξη του αγώνα, πλην των παρατηρητών, των διαιτητών, των
συντονιστών εγκατάστασης και των αναφεροµένων στο φύλλο αγώνα, δεν
επιτρέπεται η παρουσία στον χώρο των αποδυτηρίων και στον αγωνιστικό
χώρο, κανενός µέλους της ∆ιοίκησης ή υπαλλήλου της Π.Α.Ε. ακόµα και αν
αυτοί φέρουν κάρτα διαπίστευσης, εκτός εάν έχουν εργασία στους
συγκεκριµένους χώρους. Σε περίπτωση που ο Παρατηρητής του Αγώνα ή ο
Συντονιστής Εγκατάστασης κρίνει πως κάποιος από τους παρευρισκοµένους
εµποδίζει την οµαλή τέλεση του αγώνα, δύναται να ζητήσει την
αποµάκρυνσή του από τους προαναφερόµενους χώρους.
3. Η διοργανώτρια δύναται κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, να
συντάξει και να εφαρµόσει σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς
αναλυτικό κανονισµό διαπίστευσης αγώνων.
4. Τα στελέχη της “Super League Ελλάδα” που εµπλέκονται στην
διοργάνωση των αγώνων, οφείλουν επίσης να φέρουν τις ειδικές κάρτες
διαπίστευσης. Οι Π.Α.Ε. θα λάβουν δείγµατα των καρτών διαπίστευσης που
εκδίδει η “Super League Ελλάδα” και οφείλουν να ενηµερώσουν τους
υπευθύνους ασφαλείας των εγκαταστάσεων για την επιτρεπόµενη στους
κατόχους είσοδο και σχετική πρόσβαση.
5. H Super League δύναται να παρέχει διαπιστεύσεις σε στελέχη φορέων,
υπηρεσιών και εταιρειών των οποίων η παρουσία στα γήπεδα διεξαγωγής
αγώνων κρίνεται απολύτως απαραίτητη. Οι διαπιστεύσεις αυτές δεν
παρέχουν δικαίωµα θέσης στις κερκίδες των γηπέδων εκτός από τις
περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στην παρούσα προκήρυξη.
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Άρθρο 23
Θέµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Αγώνων
Σε όλα τα απλά εισιτήρια, εισιτήρια διαρκείας και προσκλήσεις της
αγωνιστικής περιόδου 2008 – 2009 στην εµπρός όψη θα αναγράφεται ο
τίτλος «ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΥ», στην εµπρός όψη θα υπάρχει
λογότυπο έγχρωµο και εµφανές του Μέγα Χορηγού ή Χορηγού
πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ της “Super League Ελλάδα” ή σύνθετο λογότυπο του
Μέγα Χορηγού – “Super League Ελλάδα”. Στην πίσω όψη των παραπάνω θα
προβάλλονται όλοι οι χορηγοί της “Super League Ελλάδα” µε λογότυπα,
όπως θα υποδειχθεί από την διοργανώτρια αρχή.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού της “Super League Ελλάδα”, του
Κ.Α.Π., και της προκήρυξης των πρωταθληµάτων, καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις που διέπουν την οικονοµική διαχείριση των επίσηµων και
φιλικών αγώνων αρµοδιότητας της “Super League Ελλάδα”. Η οικονοµική
οργάνωση γίνεται αποκλειστικά µε όργανα που ορίζει η “Super League
Ελλάδα”. Οι δαπάνες βαρύνουν την γηπεδούχο Π.Α.Ε. και περιλαµβάνονται
στο Φύλλο Εκκαθάρισης του Αγώνα. Με αποφάσεις της µπορεί να εκχωρεί
τις αρµοδιότητές της σε άλλους φορείς και πρόσωπα κατά την εκτίµησή της.
Άρθρο 24
Οικονοµική εκκαθάριση αγώνων
Σύνταξη εκκαθάρισης:
Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. είναι υποχρεωµένη να φροντίσει για τη σύνταξη της
εκκαθάρισης του αγώνα αµέσως µετά τη διεξαγωγή του. Η εκκαθάριση αυτή
θα συντάσσεται σε ειδικό έντυπο της “Super League Ελλάδα” και σε έξι (6)
αντίγραφα. Στο φύλλο εκκαθάρισης αναγράφονται κατά σειρά και απέναντι
στις αναγραφόµενες έντυπες υποδείξεις:
Τα εισιτήρια που τυπώθηκαν, που επιστράφηκαν και που πουλήθηκαν (κατά
κατηγορία) καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά, όπως και το
σύνολο των ακαθάριστων εισπράξεων. Στα εισιτήρια που διατέθηκαν
λογίζονται και εκείνα που έχουν αποκοπεί από το στέλεχος και δεν
θεωρούνται ως επιστρεφόµενα κατά τη σύνταξη της εκκαθάρισης.
Από το συνολικό ποσό των παραπάνω ακαθαρίστων εισπράξεων αφαιρείται
το ποσό, που αντιστοιχεί στο ποσοστό 9% για Φ.Π.Α. και στη συνέχεια επί
του υπολοίπου (ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ), θα υπολογίζονται και θα αφαιρούνται
κατά σειρά τα ποσά που αντιστοιχούν στις παρακάτω κρατήσεις και δαπάνες:
• Ποσοστό για τη χρήση γηπέδου 15%
• Φ.Π.Α. 9% στο ποσό για τη χρήση του γηπέδου.
• Τα δηµοτικά τέλη, που θα πρέπει να είναι µέχρι 0,0059 ευρώ για κάθε
εισιτήριο που θα διατεθεί.
• Ποσοστό υπέρ “Super League Ελλάδα” 4%
• Ποσοστό 4,5% Ε.Π.Ο. µέσω “Super League Ελλάδα” από το οποίο το 0,5%
αντιστοιχεί σε ποσοστό για το Ε.Λ.Π.Π.
• Τα υπόλοιπα έξοδα του αγώνα (υπηρεσία του γηπέδου) που είναι οι
αµοιβές των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσία όπως είναι οι ταµίες,
οι θυρωροί, οι φύλακες, σύµφωνα µε την αναλυτική κατάσταση που
απαραίτητα πρέπει να επισυνάπτεται στο φύλλο εκκαθάρισης της “Super
League Ελλάδα”.
• Η αµοιβή του γιατρού του αγώνα µικτά µε απόδειξη παροχής ή
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•
•
•
•

Υπεύθυνη δήλωση για την ιδιότητα του ως νοσοκοµειακού γιατρού.
Έξοδα για την υπηρεσία security.
Αποζηµίωση του Παρατηρητή Αγώνα (200 ευρώ)
Αποζηµίωση του βοηθού Παρατηρητή Αγώνα (100 ευρώ)
Αποζηµίωση Συντονιστή Εγκατάστασης (200 ευρώ)

Πέρα από τις παραπάνω δαπάνες που σαφώς κατονοµάζονται, δεν θα
αναγνωρίζεται άλλη δαπάνη, ούτε θα γίνεται δεκτή κατά τον έλεγχο της
εκκαθάρισης.
Το καθαρό χρηµατικό υπόλοιπο θα ανήκει στη γηπεδούχο κατά 100%.
Προ της καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό ο
εκκαθαριστής είναι υποχρεωµένος:
•

•

Να εισπράττει το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό, το οποίο
δικαιούται το ερασιτεχνικό Σωµατείο που ίδρυσε τη γηπεδούχο Π.Α.Ε.,
σύµφωνα µε το καταστατικό της. Το ποσό αυτό πρέπει να αποδίδεται
στο παραπάνω ερασιτεχνικό Σωµατείο και ο υπολογισµός για την
εξεύρεσή του γίνεται µε βάση το κατά περίπτωση ποσοστό επί του
καθαρού ποσού που δικαιούται κάθε Π.Α.Ε. να εισπράξει σύµφωνα µε
την εκκαθάριση.
Να εισπράττει κάθε άλλο ποσό που αναφέρεται σε έγγραφη προς
αυτόν εντολή της “Super League Ελλάδα”.

Το φύλλο εκκαθάρισης πρέπει απαραίτητα να φέρει τις υπογραφές του
αρµόδιου εκπροσώπου της γηπεδούχου Π.Α.Ε., του εκπροσώπου της Super
League Ελλάδα” και του ∆ιαχειριστή του αγώνα. Κάτω από την υπογραφή
του καθενός πρέπει να γράφεται ευανάγνωστα το ονοµατεπώνυµό του.
Η “Super League Ελλάδα” έχει την επιµέλεια για την επαλήθευση της
εκκαθάρισης των αγώνων, στους οποίους αναφέρεται η προκήρυξη και
µπορεί µε αντιπρόσωπό της, να παρευρίσκεται στη συµπλήρωση της
εκκαθάρισης, οποία και προσυπογράφεται από αυτόν.
Σε περιπτώσεις άρνησης της γηπεδούχου Π.Α.Ε. για καταλογισµό τυχόν
εξόδων (έκτακτα), ο Παρατηρητής αγώνα της “Super League Ελλάδα” δεν
θα υπογράφει την εκκαθάριση και η υπόχρεη Π.Α.Ε. θα προσέρχεται στο
λογιστήριο της “Super League Ελλάδα” για να κλείσει η εκκαθάριση.
∆ικαιολογητικά εκκαθάρισης:
Τα έξι αντίγραφα θα µοιράζονται ως εξής:
Το πρώτο θα στέλνεται στην “Super League Ελλάδα” και θα επισυνάπτονται
σε αυτό:
1. Κατάσταση, που περιέχει τα ονοµατεπώνυµα των προσώπων που θα
προσφέρουν υπηρεσία κατά ιδιότητα (ταµίες – θυρωροί – φύλακες),
Το ποσό που δόθηκε στον καθένα και υπογραφή που θα φανερώνει
την είσπραξη από τον δικαιούχο και υπογεγραµµένη από εκπρόσωπο
της “Super League Ελλάδα”.
2. Τραπεζική επιταγή ή εντολή ή κατάθεση σε λογαριασµό της “Super
League Ελλάδα”, µε παράλληλη αποστολή του αποδεικτικού της
17

κατάθεσης ή της εντολής ή και µετρητά για τις Π.Α.Ε. Αθήνας –
Πειραιά που θα καλύπτουν τα παρακάτω ποσά:
 Τα δικαιώµατα της “Super League Ελλάδα” 4%
 Το ποσοστό της Ε.Π.Ο. 4,5%
3. Πρακτικό της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας από το οποίο θα
προκύπτει η παράδοση και η παραλαβή από αυτή των εισιτηρίων
(κατά κατηγορία) που δεν διατέθηκαν.
4. Φωτοαντίγραφο τιµολογίου
εκτυπωθέντων εισιτηρίων.

τυπογραφείου

για

την

αξία

των

5. REPORT για τα µηχανογραφικά εισιτήρια, πρακτικό θεώρησης οικείας
εφορίας και πρακτικό σφράγισης από την “Super League Ελλάδα”.
6. Όπου εφαρµόζεται ηλεκτρονικός έλεγχος στα εισιτήρια διαρκείας,
αντίστοιχο REPORT για τον αριθµό των εισιτηρίων διαρκείας που
ελέγχθηκαν.
Το δεύτερο και το τρίτο αντίτυπο της εκκαθάρισης θα παίρνουν οι
διαγωνιζόµενες Π.Α.Ε. σαν αποδεικτικό στοιχείο των εισπραχθέντων ποσών,
το τέταρτο θα δίδεται στο ιδιοκτήτη του γηπέδου, το πέµπτο στον
Παρατηρητή αγώνα, ως υπεύθυνο της “Super League Ελλάδα”, και το έκτο
θα παραδίδεται σε εκπρόσωπο της ΕΠΟ.
Περιέλευση της εκκαθάρισης στην “Super League Ελλάδα”
Η εκκαθάριση του αγώνα συντάσσεται την ηµέρα του αγώνα. Αντίγραφο
αυτής παραδίδεται την ίδια ηµέρα στον παρατηρητή. Τα απαραίτητα
έγγραφα και τα παραστατικά των εξόδων που περιέχονται στην εκκαθάριση
καθώς και αντίγραφο της εκκαθάρισης αγώνα πρέπει να περιέρχονται στην
“Super League Ελλάδα” το αργότερο µέσα σε δέκα (10) µέρες από την
ηµέρα τέλεσης του αγώνα, η οποία δεν υπολογίζεται. Αν η παραπάνω
εκκαθάριση µαζί µε τα στοιχεία και τα ποσά που αναφέρθηκαν δεν
περιέλθουν στην “Super League Ελλάδα” µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη
διεξαγωγή του αγώνα, η “Super League Ελλάδα” θα καλέσει την υπόχρεη
Π.Α.Ε. να της καταβάλλει τα ποσά που δικαιούται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες
από την πάροδο του δεκαηµέρου µαζί µε την εκκαθάριση και τα υπόλοιπα
στοιχεία της. Αν και το δεκαπενθήµερο περάσει άπρακτο, η οµάδα της
υπαίτιας Π.Α.Ε. αποκλείεται από τον πρώτο επίσηµο αγώνα της µετά την
παρέλευση της παραπάνω δεκαπενθήµερης προθεσµίας καθώς και από τους
επόµενους, µέχρις ότου συµµορφωθεί, τους οποίους χάνει υπέρ των
αντιπάλων της µε τέρµατα 3-0 µε απόφαση του ∆ικαιοδοτικού Οργάνου στο
οποίο παραπέµπεται πάραυτα από την υπηρεσία της “Super League Ελλάδα”.
Τα παραπάνω προβλέπονται από σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π.
Η “Super League Ελλάδα” επιθυµεί να επιστήσει την προσοχή των
διοικήσεων των Π.Α.Ε. για τη ακριβή τήρηση όλων των παραπάνω όρων και
λεπτοµερειών αυτής και κρίνει σκόπιµο να υπενθυµίσει σε αυτές το άρθρο
26 του Κ.Α.Π. που αναφέρονται στην οικονοµική διαχείριση και την
οργάνωση και επιστασία αγώνων πρωταθληµάτων, όπως αυτό ισχύει κάθε
φορά.
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Τα χρηµατικά ποσά που δικαιούται η διοργανώτρια “Super League Ελλάδα”
πρέπει να κατατίθενται σε µετρητά ή µε τραπεζική επιταγή ή εντολή ή
κατάθεση σε λογαριασµό της “Super League Ελλάδα”. Στις δύο τελευταίες
περιπτώσεις θα επισυνάπτεται αντίγραφο αποδεικτικού της Τράπεζας µε
συστηµένη επιστολή, για την απόδειξη του 10ηµέρου ή 15νθηµέρου.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.
Άρθρο 25
Θέµατα Εισιτηρίων
Η “Super League Ελλάδα” αναγνωρίζει ως αποδεκτά µέσα εισόδου στα
γήπεδα τα ακόλουθα:
• εισιτήρια που εκδίδονται από τη γηπεδούχο Π.Α.Ε.
• εισιτήρια διαρκείας που εκδίδονται από τις Π.Α.Ε.
• προσκλήσεις, βάσει των προβλεπόµενων διατάξεων του Αρθρ. 31 της
παρούσης
• Ταυτότητα µέλους της Κεντρικής Επιτροπής ∆ιαιτησίας (Κ.Ε.∆.) της
Ε.Π.Ο.
• ∆ιαπιστεύσεις Super League Ελλάδα
• ∆ιαπιστεύσεις του Ε.Σ.Κ.Α.Ν. συνοδευόµενες από το σχετικό ορισµό.
• Ειδικό έντυπο του Ο.Π.Α.Π. που χορηγείται σε εκπρόσωπό του
προκειµένου να επικυρωθεί το αποτέλεσµα της εκάστοτε αναµέτρησης
από τον διαιτητή.
Κανένα άλλο έντυπο ή ταυτότητα δεν επιτρέπει την είσοδο στα γήπεδα χωρίς
σχετική απόφαση του ∆.Σ. της “Super League Ελλάδα”.
Οι Π.Α.Ε. δύνανται να εκδίδουν µόνες τους µηχανογραφηµένα εισιτήρια,
κατόπιν σχετικής αδείας από τη “Super League Ελλάδα” και υποχρεούται να
καταθέσουν τη µακέτα των εισιτηρίων τους προς έγκριση στη ∆ιοργανώτρια,
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν οι χορηγοί της “Super League Ελλάδα”
προβάλλονται, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 23(Σε όλα τα απλά
εισιτήρια, εισιτήρια διαρκείας και προσκλήσεις της αγωνιστικής περιόδου
2008 – 2009 στην εµπρός όψη θα αναγράφεται ο τίτλος «ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Μέγα Χορηγού», στην εµπρός όψη θα υπάρχει λογότυπο έγχρωµο και
εµφανές του Μέγα Χορηγού ή Χορηγού πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ της “Super
League Ελλάδα” ή σύνθετο λογότυπο του Μέγα Χορηγού – “Super League
Ελλάδα”. Στην εµπρός ή/και πίσω όψη των παραπάνω θα προβάλλονται όλοι
οι χορηγοί της “Super League Ελλάδα” µε λογότυπα, όπως θα υποδειχθεί
από την διοργανώτρια αρχή).
Σε περιπτώσεις αιτήµατος διάθεσης εισιτηρίων σε φιλοξενούµενες Π.Α.Ε.,
ουδεµία διάθεση και παραλαβή θα γίνεται εάν δεν κοινοποιείται στην Super
League Ελλάδα” η σχετική µεταξύ των οµάδων συµφωνία.
Πιο συγκεκριµένα η “Super League Ελλάδα” ως διοργανώτρια, είναι αρµόδια
για τα εξής:
1. Για την εποπτεία της εκτύπωσης, διανοµής, κατανοµής εφόσον
χρειαστεί και προώθηση των εισιτηρίων στις Π.Α.Ε.
2. Με απόφαση της µπορεί:
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•
•

Να εγκρίνει την χορήγηση εισιτηρίων, στις φιλοξενούµενες
οµάδες, µόνο µετά από κοινή συµφωνία των οµάδων, τόσο για
τον αριθµό των εισιτηρίων όσο και για την τιµή αυτών.
Να περιορίζει τον αριθµό των εισιτηρίων για λόγους δηµόσιας
τάξης.
Άρθρο 26
Υποχρεώσεις των Π.Α.Ε. σχετικά µε τα εισιτήρια

Οι γηπεδούχες Π.Α.Ε. βαρύνονται µε τις εξής υποχρεώσεις σχετικά µε τα
εισιτήρια:
1. Οφείλουν να φροντίζουν για τη σφράγιση ή διάτρηση όλων των
εισιτηρίων από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία και την Αστυνοµική
∆ιεύθυνση. Για τη σφράγιση ή διάτρηση πρέπει να συντάσσονται ειδικά
πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από αρµόδιους εκπροσώπους των
παραπάνω αρχών.
2. Η υποχρέωση αρίθµησης καλύπτει όλα τα εισιτήρια, στα οποία θα
αναγράφεται η σειρά και ο αριθµός θέσης.
3. Για την τήρηση της υποχρεωτικής αρίθµησης των παραπάνω
εισιτηρίων οφείλει η κάθε Π.Α.Ε. να φροντίσει για την αρίθµηση των
θέσεων του γηπέδου της, µε βάση τη νόµιµη χωρητικότητα του γηπέδου.
4. Η αρίθµηση των θέσεων των γηπέδων πρέπει να συντελεστεί όπου
δεν υπάρχει, µέχρι την έναρξη του πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ.
5. ∆εν επιτρέπεται να προβαίνουν σε διόρθωση του αριθµού θύρας ή της
τιµής των εισιτηρίων, που έχουν τυπωθεί είτε από τον τυπογράφο µετά
την παραγγελία της Π.Α.Ε. προς την “Super League Ελλάδα” και την
εντολή της “Super League Ελλάδα” στον τυπογράφο, είτε αφορά τα
µηχανογραφηµένα εισιτήρια που εκδίδουν οι Π.Α.Ε. µόνες τους.
6. Οφείλουν να µεριµνούνε ώστε οι φίλαθλοι που έχουν αριθµηµένα
εισιτήρια να εξασφαλίσουν την αντίστοιχη στο εισιτήριό τους θέση. Σε
περίπτωση που η “Super League Ελλάδα” διαπιστώσει ότι Π.Α.Ε. διέθεσε
στους φιλάθλους πλαστά εισιτήρια ή εισιτήρια σε τιµή µεγαλύτερη από τη
νόµιµη ή παραποιηµένα ως προς τη θύρα εισόδου ή µαζί µε τα εισιτήρια
διαθέτει κουπόνια οικονοµικής ενίσχυσης Π.Α.Ε. ή άλλο είδος εισιτηρίου,
το οποίο είναι συνηµµένο στο κανονικό εισιτήριο, επιβάλλονται µε
απόφαση της “Super League Ελλάδα”, οι προβλεπόµενες για κάθε
περίπτωση από τον Κ.Α.Π.
7. Ως πλαστά εισιτήρια νοούνται ακόµα και τα εισιτήρια που τίθενται σε
κυκλοφορία χωρίς να σφραγιστούν από τις αρµόδιες αρχές.
8. Όλες οι Π.Α.Ε. είναι υποχρεωµένες να εφαρµόζουν την προκήρυξη
ανεξάρτητα µε το ποιος ασκεί την οικονοµική διαχείριση των αγώνων
γιατί η ευθύνη βαρύνει αυτές. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των
Π.Α.Ε. µε την προκήρυξη πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ, η διοργανώτρια έχει το
δικαίωµα να εκδίδει νέα εισιτήρια, να αφαιρεί τη διαχείριση µέχρι τη λήξη
του πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ και να επιβάλλει πρόστιµο, το οποίο µπορεί να
ανέρχεται στο ύψος των εισπράξεων του αγώνα.
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9. Η οικονοµική διαχείριση στην περίπτωση αυτή περιέρχεται στη
διοργανώτρια Αρχή, η οποία δικαιούται να την αναθέσει σε άλλο Νοµικό
πρόσωπο.
10. Η “Super League Ελλάδα” θα λαµβάνει τα εισιτήρια και τις
προσκλήσεις που δικαιούται το αργότερο τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες πριν
την ορισµένη διεξαγωγή του αγώνα. Σε περίπτωση καθυστέρησης της
παραλαβής των εισιτηρίων από την “Super League Ελλάδα”, η ευθύνη
βαρύνει τη γηπεδούχο Π.Α.Ε. Υπεύθυνος για τον έλεγχο και την τήρηση
των παραπάνω στοιχείων και διατάξεων, είναι ο εκάστοτε εκπρόσωπος
της “Super League Ελλάδα”, ή όποιο άλλο όργανο έχει οριστεί από την
“Super League Ελλάδα”, οι οποίοι και θα αναφέρουν τις τυχόν
παραβάσεις και ελλείψεις.
11. Η “Super League Ελλάδα” δύναται κάθε αγωνιστική σε έναν ή
περισσότερους αγώνες να στέλνει εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους για
έλεγχο και την εφαρµογή των διατάξεων και υποχρεώσεων της
Προκήρυξης.
Άρθρο 27
Τιµολόγηση των εισιτηρίων
1. Οι τιµές των εισιτηρίων καθορίζονται ελεύθερα από τους γηπεδούχους,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν επιτρέπεται κατώτερη τιµή των δέκα (10) ευρώ
µε εξαίρεση τα προβλεπόµενα στις παραγράφους του παρόντος. Τυχόν
αριθµός διάθεσης εισιτηρίων στις φιλοξενούµενες Π.Α.Ε. θα καθορίζεται
κατόπιν κοινής συµφωνίας των διαγωνιζόµενων Π.Α.Ε. τουλάχιστον είκοσι
(20) ηµέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα µε άµεση κοινοποίηση της
σχετικής συµφωνίας στην ”Super League Ελλάδα”. Η παράδοση των
συµφωνηθέντων εισιτηρίων στις φιλοξενούµενες Π.Α.Ε. θα γίνεται το
αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα, µη
συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας διεξαγωγής του.
2. Με εξαίρεση τα εισιτήρια ανταλλαγής διαρκείας που µπορούν να είναι σε
διαφορετική τιµή από τα υπόλοιπα εκδοθέντα εισιτήρια µίας θύρας δεν
επιτρέπεται στις Π.Α.Ε. να εκδίδουν εισιτήρια αγώνα µε διαφορετικές τιµές
στην ίδια θύρα. Μία Π.Α.Ε. δύναται, όµως, να ζητήσει έγκριση για διάθεση
εισιτηρίων σε χαµηλότερη τιµή αρκεί α) η διάθεση να αφορά µέγιστο
ποσοστό 20% της εκάστοτε θύρας, β) η διάθεση να προβλέπεται για ειδική
κατηγορία εισιτηρίων (παιδικά, οικογενειακά κλπ.), γ) η τιµή διάθεσης των
εισιτηρίων αυτών να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1/3 της τιµής των
υπολοίπων εισιτηρίων της συγκεκριµένης θύρας, και δ) να έχει δοθεί σχετική
άδεια από την “Super League Ελλάδα”.
3. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. δύναται να υποβάλλει αίτηµα στην “Super League
Ελλάδα” για να εκδίδει εισιτήρια µε ενδεικτική τιµή του 1 ευρώ για
οικογενειακή κερκίδα, για µαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, άτοµα µε ειδικές
ανάγκες κ.λ.π.. Η έγκριση δίνεται µετά από απόφαση του ∆.Σ. της “Super
League Ελλάδα”. Τα ανωτέρω εισιτήρια δεν µπορεί να είναι περισσότερα του
10% των συνολικά
εκδιδοµένων εισιτηρίων και θα προορίζονται
αποκλειστικά µόνο για µία θύρα ή για όµορες θύρες. Ωστόσο, ο υπολογισµός
των προβλεπόµενων κρατήσεων στην οικονοµική εκκαθάριση για πέρα των
χιλίων (1000) σε αριθµό εισιτηρίων αυτής της κατηγορίας, θα γίνεται επί της
ελάχιστης τιµής δέκα (10) ευρώ.
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Στα εισιτήρια διαρκείας, κατώτερη ετήσια τιµή ορίζεται στα 150 ευρώ.
Άρθρο 28
∆ιαδικασία Παραγγελίας Εισιτηρίων
1. Οι παραγγελίες των εισιτηρίων από τις Π.Α.Ε. θα γίνονται µε
κοινοποίηση του αιτήµατος παραγγελίας στην διοργανώτρια. Οι Π.Α.Ε.
που εκδίδουν µόνες τους τα εισιτήρια υποχρεούνται δέκα (10) ηµέρες
πριν την τέλεση του αγώνα να υποβάλλουν εγγράφως στην “Super
League Ελλάδα” το σχέδιο έκδοσης των εισιτηρίων, διαφορετικά η
διοργανώτρια θα εκδίδει µόνη της τα εισιτήρια.
2. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. είναι υποχρεωµένη να στείλει στην “Super
League Ελλάδα” δύο εβδοµάδες, τουλάχιστον, πριν την ηµεροµηνία
τέλεσης του αγώνα, κατάσταση που θα περιέχει το συνολικό αριθµό
των προς εκτύπωση εισιτηρίων, καθώς και χωριστά των αριθµό των
εισιτηρίων, κατά κατηγορία, ανάλογα µε τις τιµές κατά θύρα,
διαφορετικά η διοργανώτρια θα εκδίδει τα εισιτήρια σύµφωνα µε τα
στοιχεία που υπάρχουν στην αρµόδια υπηρεσία της. Ειδικά για τις
οµάδες που εκδίδουν µηχανογραφηµένα εισιτήρια παρέχεται το
δικαίωµα εκτύπωσης µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν τον αγώνα, µη
υπολογιζόµενης της ηµέρας διεξαγωγής του.
3. Όσες Π.Α.Ε. επιθυµούν, δύναται να εκδίδουν µόνες τους (µόνο σε
περίπτωση
χρήσης
barcode)
τα
µηχανογραφικά
εισιτήρια
ελεγχόµενης εισόδου φιλάθλων στο γήπεδο, των αγώνων που είναι
γηπεδούχες µόνον εφόσον έχει δοθεί άδεια από την “Super League
Ελλάδα”, και µε τις εξής προϋποθέσεις:
•

•
•
•
•

Οι χορηγοί της “Super League Ελλάδα” προβάλλονται,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 23 (Σε όλα τα απλά
εισιτήρια, εισιτήρια διαρκείας και προσκλήσεις της σεζόν 2007 –
2008 στην εµπρός όψη θα αναγράφεται ο τίτλος
«ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΥ SUPER LEAGUE», στην εµπρός
όψη θα υπάρχει λογότυπο έγχρωµο και εµφανές του Μέγα
Χορηγού ή Χορηγού πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ της “Super League
Ελλάδα” ή σύνθετο λογότυπο του Μέγα Χορηγού – “Super
League Ελλάδα”. Στην πίσω όψη των παραπάνω θα
προβάλλονται όλοι οι χορηγοί της “Super League Ελλάδα” µε
λογότυπα, όπως θα υποδειχθεί από την διοργανώτρια αρχή).
Να θεωρούν τα εισιτήρια στη ∆ΟΥ που ανήκουν
Να ορίζουν τις τιµές που προβλέπονται από την παρούσα και να
υποβάλλουν το σχετικό έγγραφο στην “Super League Ελλάδα”
πριν από τη διάθεση των εισιτηρίων σε κάθε αγώνα.
Να αποδίδουν µετά από κάθε αγώνα τις προβλεπόµενες
κρατήσεις στην “Super League Ελλάδα”
Να παραδίδουν REPORT για τα µηχανογραφικά εισιτήρια στον
υπεύθυνο της “Super League Ελλάδα”.
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Άρθρο 29
∆ιαδικασία κατανοµής και διανοµής των εισιτηρίων, στις
περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η µετακίνηση οργανωµένων
φιλάθλων
1. Η φιλοξενούµενη Π.Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλλει, στην γηπεδούχο
Π.Α.Ε., έγγραφο αίτηµα για χορήγηση εισιτηρίων, τουλάχιστον είκοσι
(20) ηµέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα, µε ταυτόχρονη
κοινοποίηση στην “Super League Ελλάδα”.
2. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να απαντήσεις εγγράφως, στην
φιλοξενούµενη Π.Α.Ε., εντός τεσσάρων (4) ηµερών σχετικά µε την 24
αποδοχή του αιτήµατός, θετικά ή αρνητικά, µε ταυτόχρονη
κοινοποίηση στην “Super League Ελλάδα”.
3. Η διαδικασία διάθεσης και πληρωµής των εισιτηρίων αποτελεί
αντικείµενο διµερούς συµφωνίας µεταξύ των Π.Α.Ε. Σε περίπτωση
έλλειψης ειδικής συµφωνίας, ισχύουν τα παρακάτω:
•

•

•

Η παραλαβή των εισιτηρίων θα γίνεται µε άµεση πληρωµή του
αντίστοιχου ποσού είτε µε µετρητά είτε µε επιταγή της Π.Α.Ε.,
µε ηµεροµηνία λήξης την ηµέρα παραλαβής των εισιτηρίων.
Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον έχουν τηρηθεί τα
προβλεπόµενα η γηπεδούχος Π.Α.Ε. έχει την υποχρέωση να
παραδώσει τον αριθµό των εισιτηρίων που ζητήθηκαν, τέσσερις
(4)
ηµέρες
πριν
την
διεξαγωγή
του
αγώνα,
µη
συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας διεξαγωγής του.
Εάν δεν τηρηθούν τα προαναφερόµενα η γηπεδούχος Π.Α.Ε.
δύναται να διαθέσει τα εν λόγω εισιτήρια για λογαριασµό της µε
την προϋπόθεση προηγούµενης ενηµέρωσης της διοργανώτριας
και της Αστυνοµίας.
Σε περίπτωση άρνησης της γηπεδούχου να διαθέσει τον αριθµό
των εισιτηρίων, που έχει από κοινού συµφωνηθεί, στη
φιλοξενούµενη οµάδα, της αφαιρείται άµεσα η οικονοµική
διαχείριση του αγώνα και η διοργανώτρια εκδίδει νέα εισιτήρια
µε τιµές που καθορίζονται από αυτή. Επίσης θα επιβάλλεται
πρόστιµο και παραποµπή για παράβαση του Κ.Α.Π.

4. Σε περίπτωση αγώνων κατατάξεως κατά την διάρκεια της κανονικής
αγωνιστικής περιόδου σε ουδέτερη έδρα για οποιοδήποτε λόγο οι
εισπράξεις του αγώνος είναι 50% - 50% και τα εισιτήρια θα
κατανέµονται µε το παραπάνω ποσοστό, η δε εκτύπωση, οι τιµές, ο
συνολικός αριθµός των εισιτηρίων, η οργάνωση και η Επιστασία, θα
γίνεται µε ευθύνη της “Super League Ελλάδα” και η παραλαβή των
εισιτηρίων θα γίνεται µόνο µε την άµεση εξόφλησή τους.
∆ιευκρινίζουµε ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση τα εισιτήρια
διαρκείας δεν ισχύουν. Τα πάσης φύσεως έξοδα που αφορούν στην
ανάληψη της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του αγώνα από την “Super
League Ελλάδα”, θα καταχωρούνται στην εκκαθάριση στη στήλη 5:
«Υπηρεσία Γηπέδου».
5. Για αγώνες που δεν έληξαν, λόγω καιρικών συνθηκών και
συνεχίζονται, για τον υπολειπόµενο χρόνο την επόµενη ηµέρα, δεν θα
εκδίδονται νέα εισιτήρια και η είσοδος των θεατών θα γίνεται µε την
επίδειξη του αποκόµµατος του ακυρωµένου εισιτηρίου, το οποίο και
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θα πρέπει να κρατήσουν µετά από ανακοίνωση στην οποία οφείλει να
προβεί η γηπεδούχος οµάδα.
Άρθρο 30
Θέµατα Εισιτηρίων ∆ιαρκείας
1. Τα εισιτήρια διαρκείας που εκδίδουν οι Π.Α.Ε. δηλώνονται
υποχρεωτικά στην “Super League Ελλάδα” πριν την έναρξη της
ποδοσφαιρικής περιόδου. Για τα νέα τύπου διαρκή, σχήµατος
πιστωτικής κάρτας, οι Π.Α.Ε. θα υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση
για τον αριθµό τους ανά θύρα και τιµή πριν την έναρξη του
πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ.
2. Τρεις ηµέρες πριν την έναρξη των πρωταθληµάτων η “Super League
Ελλάδα” αποστέλλει τις καταστάσεις αυτές στη Ε.Π.Ο., καθώς επίσης
και οποιεσδήποτε άλλες διαφοροποιήσεις τους.

Άρθρο 31
Θέµατα Προσκλήσεων και Θέσεων Επισήµων
1. Κάθε γηπεδούχος Π.Α.Ε. υποχρεούται να διατηρεί σε κάθε αγώνα και
στη θύρα των επισήµων τουλάχιστον 10 θέσεις για το ∆.Σ. της
φιλοξενούµενης Π.Α.Ε.. Επίσης οφείλει να παραδίδει στην Ε.Π.Ο.
σαρανταοκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα
είκοσι (20) προσκλήσεις στη θύρα επισήµων (V.I.P.) του γηπέδου
(πρόκειται για την ίδια θύρα που καταλαµβάνει το ∆.Σ. της
γηπεδούχου οµάδας και αντιστοιχούν σε θέσεις της ίδιας κατηγορίας)
για τις ανάγκες του ∆.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας
και δέκα (10) προσκλήσεις σε άλλη, όµορη µε την προηγούµενη,
θύρα του γηπέδου. Επίσης πέντε (5) θέσεις για τα µέλη του ∆.Σ. ή της
∆ιοίκησης της “Super League Ελλάδα” και δώδεκα (12) θέσεις για τα
µέλη του ∆.Σ. του Μέγα Χορηγού της “Super League Ελλάδα”.
Επιπλέον, η γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να διασφαλίσει πέντε (5)
θέσεις µε απρόσκοπτη θέα στο γήπεδο για τους παρατηρητές της
διοργανώτριας και της ∆.Ε.Α.Β. και τον συνοδό τους. Οι παραπάνω
θέσεις πρέπει να βρίσκονται στην θύρα που καταλαµβάνει το ∆.Σ. της
γηπεδούχου οµάδας και να αντιστοιχούν σε θέσεις της ίδιας
κατηγορίας. Τα µέλη των ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. και της “Super League
Ελλάδα” που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν αγώνα του
Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ οφείλουν να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή
τους στην γηπεδούχο Π.Α.Ε. τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη
του αγώνα. Σε περίπτωση υπερκάλυψης των προβλεπόµενων θέσεων,
η γηπεδούχος Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα άρνησης εισόδου. Οι θέσεις
των µελών των ∆.Σ. της ΕΠΟ και της “Super League Ελλάδα” δεν
µεταβιβάζονται σε τρίτους.
2. Για τις ανάγκες της “Super League Ελλάδα” οι Π.Α.Ε. θα εκδίδουν και
θα της παραδίδουν υποχρεωτικά 30 προσκλήσεις για τη θύρα
επισήµων (VIPS) και 45 προσκλήσεις σε όµορη των επισήµων θύρα µε
απρόσκοπτη θέα καθώς και 5 θέσεις parking (στα γήπεδα που είναι
εφικτό). Οι προσκλήσεις θα αποστέλλονται στην “Super League
24

Ελλάδα” το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν τον αγώνα για
ανάγκες της διοργανώτριας και των χορηγών της.
3. Πέραν αυτών, οι ΠΑΕ δικαιούνται να εκδίδουν αριθµό προσκλήσεων
που θα προορίζονται για ανάγκες της Π.Α.Ε., η οποία και τις διαθέτει
κατά την κρίση της.
4. Για κάθε αγώνα του πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ προβλέπεται παραχώρηση
εισιτηρίων µετά από σχετικό αίτηµα του Μέγα Χορηγού “Super League
Ελλάδα” και καταβολή του αναλογούντος τιµήµατος.
5. Οι θέσεις αυτές πρέπει να καταλαµβάνονται µόνο από τα παραπάνω
αναφερόµενα πρόσωπα και η πιστή τήρηση αυτής της υποχρέωσης
ανατίθεται στη γηπεδούχο Π.Α.Ε., σε συνεργασία µε τον
παρευρισκόµενο στον αγώνα εκπρόσωπο της “Super League Ελλάδα”.
Άρθρο 32
Θέµατα Ασφάλειας ∆ιεξαγωγής Αγώνων
Οι ΠΑΕ οφείλουν να εφαρµόζουν όσα αναφέρονται στον «Κανονισµό Τάξης
& Ασφάλειας», στον «Εσωτερικό Κανονισµό Ασφάλειας», στο εγχειρίδιο
«Υπευθύνου Ασφαλείας Αγώνων» και στο εγχειρίδιο «Ιδιωτικού Προσωπικού
Ασφαλείας της “Super League Ελλάδα”».
Άρθρο 33
Θέµατα ελέγχου Doping
1. Για την διαδικασία Ελέγχου Doping ισχύουν όσα αναφέρονται σε
σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π.
2. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε αθλητική εγκατάσταση όπου
διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες της “Super League Ελλάδα” πρέπει
να διαθέτει έναν επαρκώς εξοπλισµένο χώρο ο οποίος θα
χρησιµοποιείται ως Σταθµός Ελέγχου Doping σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις του Κ.Α.Π. και του εγχειριδίου αδειοδότησης οµάδων.
3. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διαθέτουν θέσεις στην κερκίδα για τους
εκπροσώπους του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. µε δυνατότητα πρόσβασης στον
αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για την απρόσκοπτη άσκηση
των καθηκόντων τους.
4. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να ενηµερώνουν τη διοργανώτρια το αργότερο
κάθε Παρασκευή και ώρα 15:00, σχετικά µε το πρόγραµµα
προπονήσεων και αποκατάστασης των ποδοσφαιριστών τους
προκειµένου η διοργανώτρια να ενηµερώσει κεντρικά το Ε.Σ.ΚΑ.Ν.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 34
Υπηρεσίες και Θέµατα Αθλητών & Συνοδών Οµάδων
1. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει µε δικό της προσωπικό (υπηρεσίες
αθλητών και διαιτητών) να υποδέχεται, να καθοδηγεί στα αποδυτήρια και
να εξυπηρετεί τις ανάγκες των φιλοξενουµένων αποστολών. Το σηµείο
άφιξης των οµάδων πρέπει να είναι καθορισµένο και προστατευµένο µε
ειδική περίφραξη, ενώ πρέπει να έχει καθοριστεί από πριν χώρος
στάθµευσης του λεωφορείου των οµάδων Οι χώροι των αποδυτηρίων
των φιλοξενουµένων πρέπει να είναι ευρύχωροι, όχι µικρότεροι από
αυτούς της γηπεδούχου και να διαθέτουν ως ελάχιστο εξοπλισµό
ντουλάπες και πάγκους για 18 παίκτες, 1 πάγκο µασάζ ντους µε ζεστό
νερό, µπουκάλια µε νερό και φρούτα. ∆εν επιτρέπεται η παρενόχληση
των αθλητών σε καµία περίπτωση. Μετά το τέλος του αγώνα η
γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να διατηρήσει το σηµείο αναχώρησης των
οµάδων προστατευµένο επιτρέποντας την απρόσκοπτη αναχώρηση των
οµάδων. Ο υπεύθυνος Τύπου της γηπεδούχου οφείλει να συνοδεύσει µε
ασφάλεια τον προπονητή και τον ποδοσφαιριστή των φιλοξενουµένων
που θα κάνουν δηλώσεις στον χώρο συνεντεύξεων Τύπου και µετά να
τους συνοδεύσει πίσω στα αποδυτήρια.
2. Σύµφωνα µε το δικαίωµα που παρέχεται από το άρθρο 13 παρ. 6 του
Κ.Α.Π., οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διαθέτουν επιπλέον πάγκο, στον οποίο θα
κάθονται έως πέντε (5) άτοµα (αυστηρώς για ποδοσφαιριστές εκτός
αποστολής και φροντιστές της φιλοξενούµενης οµάδας) µε τις ίδιες
προδιαγραφές που προβλέπονται µε αυτόν των αναπληρωµατικών
παικτών. Στην περίπτωση αυτή, η φιλοξενούµενη οµάδα θα παραδίδει
στον 4ο ∆ιαιτητή του Αγώνα, κατάσταση µε τα ονόµατα των ως άνω
ατόµων. Τα ονόµατα αυτά αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνος.
Άρθρο 35
Υπηρεσίες ∆ιαιτητών & Παρατηρητών
1. Μόλις οι παρατηρητές, οι διαιτητές και οι βοηθοί τους φτάνουν στο
γήπεδο η γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει µε δικό της προσωπικό
(υπηρεσίες αθλητών και διαιτητών) να υποδέχεται, να καθοδηγεί στα
αποδυτήρια και να εξυπηρετεί τις ανάγκες τους. Το σηµείο άφιξης των
διαιτητών πρέπει να είναι καθορισµένο και προστατευµένο µε ειδική
περίφραξη. Οι χώροι των αποδυτηρίων των διαιτητών πρέπει να είναι
ευρύχωροι και να διαθέτουν ως ελάχιστο εξοπλισµό 1 συσκευή fax
που λειτουργεί, 4 ντουλάπες, 1 γραφείο, 4 καθίσµατα, ντους µε ζεστό
νερό, νερό, ισοτονικά ποτά και φρούτα. ∆εν επιτρέπεται η
παρενόχληση των διαιτητών σε καµία περίπτωση. Μετά το τέλος του
αγώνα η γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να διατηρήσει το σηµείο
αναχώρησης των διαιτητών προστατευµένο.
2. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διαθέτουν για τον παρατηρητή του αγώνα και
τον βοηθό του χώρο γραφείου µε ελάχιστο εξοπλισµό 1 γραφείο, 2
καρέκλες και 1 fax εν λειτουργία. Ο επικεφαλής διοργάνωσης αγώνα
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της Π.Α.Ε. οφείλει να είναι σε άµεση επαφή και να συνεργάζεται για
την υλοποίηση των οδηγιών του παρατηρητή αγώνα.
Άρθρο 36
Υπηρεσίες και θέµατα Χορηγών
Κάθε µέλος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τα χορηγικά προγράµµατα
της “Super League Ελλάδα”, ενώ θα λαµβάνονται υπόψη στο βαθµό που
είναι
εφικτό οι υποχρεώσεις των µελών από τα χορηγικά τους
προγράµµατα. Οι κυρώσεις σε βάρος των µελών σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης θα αποφασίζονται από το ∆.Σ.
Άρθρο 37
Υπηρεσίες και θέµατα Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων
1. Για να επιτραπεί η ραδιοτηλεοπτική µετάδοση από την “Super League
Ελλάδα” ενός αγώνα πρέπει η γηπεδούχος Π.Α.Ε. να έχει καταθέσει
για έγκριση και επικύρωση τις σχετικές νέες ή ισχύουσες συµβάσεις,
σύµφωνα µε σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π. Οι ανωτέρω συµβάσεις θα
κατατίθενται στην “Super League Ελλάδα” εντός δέκα (10) ηµερών
από την υπογραφή τους, τα δε δικαιώµατα εξ αυτών της Ε.Π.Ο. και
της “Super League Ελλάδα” που ανέρχονται σύµφωνα µε τα
καταστατικά της Ε.Π.Ο. και της “Super League Ελλάδα” σε 5% και 2%
αντίστοιχα, θα καταβάλλονται από τον ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό
σταθµό απευθείας στους λοιπούς δικαιούχους (Ε.Π.Ο., “Super League
Ελλάδα”), ταυτόχρονα µε τις καταβολές προς τις Π.Α.Ε. και σε
αντιστοιχία µε κάθε µία από τις καταβολές.
2. Σε περίπτωση µη καταβολής των προβλεποµένων στην παρούσα
παράγραφο και στο χρόνο που υποχρεούνται, η ∆ιοργανώτρια αρχή
(“Super League Ελλάδα”) δεν θα ορίζει για µετάδοση αγώνες των
Π.Α.Ε. των οποίων ο Ραδιοτηλεοπτικός σταθµός έχει τα δικαιώµατα
καθώς επίσης θα απαγορεύει την είσοδο των συνεργείων του
υπόχρεου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού στους χώρους
διεξαγωγής των αγώνων.
3. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διευκολύνουν το έργο των τεχνικών και
παρουσιαστών των δικαιούχων καναλιών, παρέχοντάς τους χώρους
και εξοπλισµό για την άριστη τηλεοπτική κάλυψη των µεταδόσεων. Ο
Υπηρεσιών
Τηλεοπτικών
καναλιών
οφείλει
να
Υπεύθυνος
συνεργάζεται µε τους υπευθύνους των καναλιών για την παροχή
χώρου µετάδοσης των αγώνων, ηλεκτρικού ρεύµατος, στάθµευση και
ασφάλεια του τηλεοπτικού van, κ.α.
4. Είναι υποχρεωτική η έναρξη του αγώνα ακριβώς την ώρα που έχει
προγραµµατισθεί.
5. Σε περίπτωση που Π.Α.Ε. δεν τηρήσουν τα ανωτέρω θα εφαρµόζονται
επίσης οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π (διαστρέβλωση αγώνων).
6. Κάθε σχετική περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτήν την
προκήρυξη θα ρυθµίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. ή
άλλες παρεµφερείς διατάξεις ή µε αποφάσεις του ∆.Σ. της “Super
League Ελλάδα”.
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7. Τέλος, κάθε τυχόν
έγκαιρα στις Π.Α.Ε.

τροποποίηση

διατάξεων,

θα

γνωστοποιείται

Άρθρο 38
Υπηρεσίες και θέµατα Τύπου
Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. υποχρεούται να παρέχει κάθε είδους διευκόλυνση προς
τους εντεταλµένους δηµοσιογράφους για την απρόσκοπτη άσκηση του
επαγγέλµατός των. Σε κάθε περίπτωση εξάλλου, η γηπεδούχος Π.Α.Ε.
δεσµεύεται και οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις και τις οδηγίες της “Super
League Ελλάδα” που θα εξειδικεύουν και θα ρυθµίζουν λεπτοµερώς τα
σχετικά µε την είσοδο και ταξιθέτηση των διαπιστευµένων δηµοσιογράφων,
για την διεκπεραίωση του έργου της.
Μετά την λήξη του αγώνα ο υπεύθυνος Τύπου της γηπεδούχου ΠΑΕ (σε
συνεργασία µε τον υπεύθυνο Τύπου της φιλοξενούµενης ΠΑΕ, εάν αυτός
παρευρίσκεται) καταρτίζουν το πρόγραµµα των «µετά τον αγώνα
συνεντεύξεων προς τον ηλεκτρονικό και γραπτό Τύπο».
Η προτεινόµενη σειρά είναι η εξής:
1. Ένας παίκτης της κάθε οµάδας (ή ο προπονητής εάν υπάρχει σχετικό
αίτηµα) κάνουν δηλώσεις στην τηλεόραση, τα λεγόµενα «flash
interviews». Οι δηλώσεις δεν πρέπει να διαρκούν περισσότερο από
δύο (2) λεπτά για κάθε παίκτη και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το
αργότερο 5-7 λεπτά µετά την λήξη της συνάντησης. Όλες οι ΠΑΕ
οφείλουν να φροντίζουν ώστε οι συνεντεύξεις στους τηλεοπτικούς
σταθµούς να γίνονται σε συγκεκριµένους χώρους (µεταξύ του
αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων) και µπροστά από το
προβλεπόµενο εικαστικό σήµα της “Super League Ελλάδα”.
Απαγορεύεται η διεξαγωγή συνεντεύξεων µέσα στον αγωνιστικό χώρο
(χορτάρι) ή στα αποδυτήρια. Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν έγκρισης και
ενηµέρωσης του υπευθύνου τύπου της εκάστοτε οµάδας δύναται να
πραγµατοποιείται συνέντευξη (Super Flash Interview) κατά την
αποχώρηση προς τα αποδυτήρια µετά τη λήξη του αγώνα ενός µόνο
ατόµου (ποδοσφαιριστή ή προπονητή) διάρκειας 1’ λεπτού υπό την
προϋπόθεση ότι το άτοµο αυτό δεν έχει επιλεγεί για το Flash
Interview.
2. Ο προπονητής της φιλοξενούµενης οµάδας (εκτός και εάν υπάρχει
διαφορετική συµφωνία των υπευθύνων Τύπου των ΠΑΕ), προσέρχεται
πρώτος στην αίθουσα Τύπου στο χρονικό διάστηµα +15 λεπτά µετά
την λήξη του αγώνα, το αργότερο. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της
ΠΑΕ εάν επιθυµεί να ακολουθήσει τον προπονητή κάποιος από τους
παίκτες της. Απλά επισηµαίνουνε ότι οι πρώτες δηλώσεις στο “flash
interview” καλύπτουν την ανάγκη αυτή. Η συνέντευξη Τύπου του
προπονητή της φιλοξενούµενης οµάδας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
σε 15 λεπτά το αργότερο ώστε στη συνέχεια (+30 µε 35 λεπτά µετά
την λήξη του αγώνα) να προσέλθει ο προπονητής της γηπεδούχου
οµάδας, για τον οποίον ισχύει ότι και για τον προπονητή της
φιλοξενούµενης (αναφορικά µε την παρουσία ποδοσφαιριστή της
οµάδας για την διάρκεια της συνέντευξης του.) Ο χώρος αυτός στο
backdrop (πινακίδα – ταµπλό πίσω από τους καθήµενους της
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συνέντευξης φέρει τα λογότυπα των χορηγών της γηπεδούχου Π.Α.Ε.
καθώς επίσης και όλα τα λογότυπα των χορηγών της “Super League
Ελλάδα” και τον τίτλο «Πρωτάθληµα Μέγα Χορηγού». Τα λογότυπα
των χορηγών της “Super League Ελλάδα” προβάλλονται σε αναλογία
των λογοτύπων των χορηγών της γηπεδούχου και σε καίρια
τηλεοπτικά και φωτογραφικά σηµεία.
3. Όλοι οι παίκτες είναι υποχρεωµένοι, αποχωρώντας από το γήπεδο να
περάσουν µέσα από την «µικτή ζώνη», χωρίς όµως να είναι
υποχρεωµένοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις των δηµοσιογράφων. Ο
χώρος αυτός στο backdrop (πινακίδα – ταµπλό ή όποια άλλη
κατασκευή φέρει τα λογότυπα των χορηγών της γηπεδούχου Π.Α.Ε.
καθώς επίσης και όλα τα λογότυπα των χορηγών της “Super League
Ελλάδα” και τον τίτλο «Πρωτάθληµα Μέγα Χορηγού». Τα λογότυπα
των χορηγών της “Super League Ελλάδα” προβάλλονται σε αναλογία
των λογοτύπων των χορηγών της γηπεδούχου και σε καίρια
τηλεοπτικά και φωτογραφικά σηµεία.
4. Ο προπονητής της κάθε οµάδας ∆ΕΝ είναι υποχρεωµένος να περάσει
από την «µικτή ζώνη», καθώς έχει ήδη απαντήσει στις ερωτήσεις των
δηµοσιογράφων κατά την διάρκεια της συνέντευξη τύπου.
5. Οι οµάδες και οι υπεύθυνοι τύπου τους ή όποιοι άλλοι αρµόδιοι των
οµάδων, υποχρεούνται να καθοδηγούν και να επιβάλουν στα µέλη
τους (παίκτες, προπονητές, παράγοντες) αλλά και στα τηλεοπτικά
συνεργεία (υπεύθυνο κάλυψης αγώνα, δηµοσιογράφους) να δίνουν
τις συνεντεύξεις τους µπροστά από (δηλαδή µε φόντο) τα όποια
ταµπλό, banner κλπ βρίσκονται στα συγκεκριµένα σηµεία της µεικτής
ζώνης και του flash interview µε τα λογότυπα των χορηγών και όχι
όπου τύχει, ή έχει περισσότερο φως ή φαίνεται καλύτερα η κερκίδα
κλπ. Το flash interview (γρήγορη συνέντευξη – δήλωση)
συγκεκριµένα, είναι σηµείο που παρέχεται και ντύνεται αποκλειστικά
µε ταµπλό ή banner, roll up κλπ. της “Super League Ελλάδα” και των
χορηγών της, βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο κοντά στην φυσούνα ή
κοντά στην είσοδο των αποδυτηρίων από τον αγωνιστικό χώρο ή
όπου βολεύει τηλεοπτική κάλυψη και οµάδες και η παρουσία ενός
τουλάχιστον παίκτη από κάθε οµάδα είναι υποχρεωτική.
6. Ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δηλωθεί στο φύλλο
αγώνα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να δώσει συνέντευξη (σε οποιοδήποτε µέσο)
από την ώρα που: Α) µετά την άφιξη του στο γήπεδο έχει µπει στα
αποδυτήρια για να αφήσει τα προσωπικά του αντικείµενα µέχρι Β) το
σφύριγµα της λήξης του αγώνα, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ εάν είναι στην αρχική
ενδεκάδα, εάν βρίσκεται στον πάγκο ως αναπληρωµατικός, εάν έχει
αντικατασταθεί ή (πολύ περισσότερο) εάν έχει αποβληθεί.
7. Στον χώρο που διεξάγεται η συνέντευξη τύπου και µπροστά ακριβώς
από τα µικρόφωνα, θα τοποθετείται αποκλειστικά διακριτικός τίτλος ή
τίτλοι ή λογότυπα, επιλογής της διοργανώτριας (“Super League
Ελλάδα”).
8. Σε περίπτωση µη εµφάνισης του προπονητή ή του αρχηγού της
οµάδας ή του αντικαταστάτη αυτού και µη τήρησης των
προαναφεροµένων υποχρεώσεων, επιβάλονται από το ∆.Ο. της
διοργανώτριας οι προβλεπόµενες από τον Κ.Α.Π. ποινές. (Σχετικό
άρθρο του Κ.Α.Π.).
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39
∆ιοικητικές Κυρώσεις
Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας και εφ’ όσον δεν
προβλέπεται συγκεκριµένη ποινή από τον Κ.Α.Π., η διοργανώτρια δύναται
να επιβάλει στις υπαίτιες οµάδες τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
α) προειδοποίηση
β) επίπληξη
γ) χρηµατικό πρόστιµο ύψους από 200 Ευρώ έως 2000 Ευρώ ανάλογα µε τη
σοβαρότητα της παράβασης.
Άρθρο 40
Μελλοντικές ∆ιατάξεις & Κανονισµοί
Η “Super League Ελλάδα” δύναται να συντάξει και να εφαρµόσει κατά την
διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου τους παρακάτω κανονισµούς
και εγχειρίδια σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του Προγράµµατος
Αδειοδότησης της UEFA (UEFA Club Licencing System):
• Κανονισµός Στολών
• Εγχειρίδιο Λειτουργικού Σχεδιασµού Γηπέδων
Άρθρο 41
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 Κ.Α.Π. µε
απόφαση του ∆ικαιοδοτικού Οργάνου.
Άρθρο 42
Τελική διάταξη
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή και τις διατάξεις του
Κ.Α.Π. θα λύεται µε απόφαση του ∆.Σ. της “Super League Ελλάδα”.
Για την “Super League Ελλάδα”
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Πηλαδάκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆Α»
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
.......................................................................................................
(Αναγράφεται ο τίτλος της οµάδας
και ο αριθµός Μητρώου της οµάδας)
……………………………………………………….
(Αναγραφή του τίτλου µε Λατινικούς χαρακτήρες)
Α.Φ.Μ.......................................
Αρ. Πρωτ...............................
(της οµάδας)

∆.Ο.Υ...........................................
Ηµεροµηνία.............................
Αρ. Γραµ. Εισπρ.......................
Ποσό ευρώ..............................
Ποσό ευρώ..............................
(συµπληρώνεται από την Super League)

Προς την
“Super League Ελλάδα”
Θέµα: «∆ήλωση Συµµετοχής στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ SUPER LEAGUE
ΕΛΛΑ∆Α –
Περιόδου 2008-2009».
Σε απάντηση του µε αριθ. ............/.............-08 εγγράφου σας, µε το οποίο
µας κοινοποιήσατε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ σας
γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την από....................................απόφαση του
∆ιοικητικού µας Συµβουλίου:
1. ∆ηλώνουµε συµµετοχή στην παραπάνω διοργάνωση, αποδεχόµαστε
ρητά και ανεπιφύλακτα το περιεχόµενο και τους όρους της
Προκήρυξης αυτής, το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της “Super League Ελλάδα” ,
τις διατάξεις του καταστατικού και των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της ΕΠΟ και
της Οικονοµικής Εγκυκλίου, και καταθέτουµε στο Ταµείο σας το ποσό
των ................................ΕΥΡΩ ως δικαίωµα συµµετοχής, που
αφορά το παράβολο συµµετοχής (9.000 ευρώ) και την υποχρέωση
έναντι ασφαλίστρων των ποδοσφαιριστών (4.000 ευρώ).
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.................
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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……………………………...............
Τηλ. Γηπέδου.....................................Τηλ. Προέδρου...........................
Τηλ. ∆ιευθ.Συµβούλου................
Email:……………………………………………….......................………………………………….
5. Αντίκλητος µας ορίζεται ο κ........................................................
Κάτοικος Αθήνας, οδός...................................αριθµ.............................
Τηλ..................................................................................................
6. Ακριβής επωνυµία οµάδας..........................................................
7. Έµβληµα (συνηµµένο σε ψηφιακή µορφή)....................................

Ο Πρόεδρος

(ονοµατεπώνυµο και υπογραφή)

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

(σφραγίδα)

(ονοµατεπώνυµο και υπογραφή)
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