ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ “SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ”
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009-2010

Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα»
Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
Άρθρο
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1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις
2. Προκήρυξη Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
3. Δικαίωμα Συμμετοχής
4. Δήλωση Συμμετοχής
5. Πρόγραμμα Αγώνων
6. Ημέρα και Ώρα Τέλεσης Αγώνων
7. Γήπεδα Τέλεσης Αγώνων
8. Βαθμολογική Κατάταξη
9. Συμμετοχή στις Διοργανώσεις UEFA
10. Υποβιβασμός
11. Έπαθλα Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
12. Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
13. Ασφάλιση Ποδοσφαιριστών
14. Υποβολή Ενστάσεων
15. Δίκαιο Παιχνίδι (Fair Play)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Διοργάνωση Αγώνων
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Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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30.
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Προσωπικό Αγώνων
Παρατηρητής Αγώνα
Συντονιστής Εγκατάστασης
Συνάντηση Προετοιμασίας Αγώνα
Λειτουργία Γηπέδων
Εξοπλισμός Ομάδων & Αγωνιστικού Χώρου
Θέματα Διαπίστευσης
Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης
Οικονομική Εκκαθάριση Αγώνων
Θέματα Εισιτηρίων
Υποχρεώσεις των Π.Α.Ε. σχετικά με τα Εισιτήρια
Τιμολόγηση Εισιτηρίων
Διαδικασία Παραγγελίας Εισιτηρίων
Διαδικασία Κατανομής και Διανομής των Εισιτηρίων στις Περιπτώσεις
όπου Επιτρέπεται η Μετακίνηση Οργανωμένων Φιλάθλων
Θέματα Εισιτηρίων Διαρκείας
Θέματα Προσκλήσεων και Θέσεων Επισήμων
Θέματα Ασφάλειας Διεξαγωγής Αγώνων
Θέματα Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης (Doping)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Υπηρεσίες
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34.
35.
36.
37.
38.

Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες

και Θέματα Αθλητών & Συνοδών Ομάδων
Διαιτητών & Παρατηρητών
και Θέματα Χορηγών
και Θέματα Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων
και Θέματα Τύπου
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Άλλες Διατάξεις
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
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39.
40.
41.
42.

Διοικητικές Κυρώσεις
Μελλοντικές Διατάξεις και Κανονισμοί
Νομική Φύση της Προκήρυξης
Τελική Διάταξη

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Παραρτήματα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα

I: Δήλωση Συμμετοχής
II: Σύστημα Αξιολόγησης Fair Play
III: Οργανόγραμμα Διοργάνωσης Αγώνα
ΙV: Σχεδιάγραμμα Διοργάνωσης Αγώνων (παράταξη)
V: Σχεδιάγραμμα Διοργάνωσης Αγώνων (αγώνας)
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Super League Ελλάδα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ
“Super League Ελλάδα” περιόδου 2009-2010
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 2009-2010, στους οποίους δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι
παρακάτω ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (εφεξής Π.Α.Ε.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Α.Ε.Κ.
ΑΡΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Π.Α.Ο.Κ.
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966
SKODA ΞΑΝΘΗ
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ΕΝΟΤΗΤΑ A’: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 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 Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου
(εφεξής Κ.Α.Π.) επαγγελματικών πρωταθλημάτων, δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της
Ε.Π.Ο., ε) των λοιπών Κανονισμών της Ε.Π.Ο., στ) του Καταστατικού της Super
League, ζ) των αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών του Δ.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 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 εκάστοτε Π.Α.Ε. χωρίς να απαιτείται
ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της διοργανώτριας.
Άρθρο 3
Δικαίωμα συμμετοχής
1. Το δικαίωμα συμμετοχής των Π.Α.Ε. στους αγώνες Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ,
συντελείται με τη χωρίς επιφύλαξη αποδοχή της παρούσας και των προϋποθέσεων
που τίθενται με τις διατάξεις των αποφάσεων του Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα”.
2. Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής η Π.Α.Ε. πρέπει να καταβάλει στη “Super League
Ελλάδα” σε μετρητά ή επιταγή αναγνωρισμένης τράπεζας:
α) ποσό 10.000 ευρώ, ως δικαίωμα – (παράβολο) συμμετοχής της στο
Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ
β) ποσό 5.000 ευρώ, το οποίο αφορά στην ιατρική ασφάλιση των ποδοσφαιριστών
και προβλέπεται από το Άρθρο 13 (πλην των Π.Α.Ε. που προβαίνουν στην
προβλεπόμενη από το Άρθρο 13 της παρούσας αυτόνομη ασφάλιση των
ποδοσφαιριστών).
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3. Όλες οι Π.Α.Ε., οι οποίες συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ της “Super League
Ελλάδα”, για να συμμετάσχουν στο οικείο πρωτάθλημα υποχρεωτικά συμμετέχουν
με αντίστοιχες ομάδες και στα Πρωταθλήματα Υποδομής που διεξάγονται με
ευθύνη της Διοργανώτριας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, απαγορεύεται η
συμμετοχή των ομάδων στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ή αποβάλλονται απ’
αυτά σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Κ.Α.Π..
Άρθρο 4
Δήλωση συμμετοχής
1. Οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ 2009-2010, πρέπει να
καταθέσουν στη “Super League Ελλάδα” μέχρι τις 31/07/2009 γραπτή Δήλωση
Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που αποστέλλεται στις ομάδες με ευθύνη της “Super
League Ελλάδα”. Το ανωτέρω έντυπο, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα
προκήρυξη, πρέπει να περιέλθει στη Διοργανώτρια Αρχή, μέχρι την παραπάνω
ημερομηνία, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σε όλες τις ενδείξεις του
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
2. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται, πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, να υποβάλλουν τις
παρακάτω καταστάσεις στη Διοργανώτρια Αρχή:
α) Κατάσταση Υγείας Ποδοσφαιριστών, όπως αυτή ορίζεται στα σχετικά άρθρα του
Κ.Α.Π., στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των
ποδοσφαιριστών καθώς και η επωνυμία της Π.Α.Ε. που ανήκουν, θα φέρει δε
ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στην
κατάσταση ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε
αγώνες της ομάδας τους.
β) Αναλυτική Κατάσταση Δύναμης Ποδοσφαιριστών Ομάδας, στην οποία θα
αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των ποδοσφαιριστών
(ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, όνομα πατρός, αριθμό δελτίου Ε.Π.Ο.,
αριθμό φανέλας).
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 τη 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.
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2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διοργανώτρια δύναται να τροποποιεί με
αιτιολογημένη απόφασή της την ώρα ή/και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων,
δίχως να παραβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα της γηπεδούχου Π.Α.Ε.
αναφορικά με τηλεοπτικές και χορηγικές συμβάσεις καθώς 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 τη διεξαγωγή
του αγώνα σε χρόνο μικρότερο των 48 ωρών, ρητά συνομολογείται ότι δεν
λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 7
Γήπεδα τέλεσης των αγώνων
1. Σχετικά με τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του
Κ.Α.Π. και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον Κανονισμό Αδειοδότησης
Ομάδων Ε.Π.Ο. – UEFA για την περίοδο 2009 – 2010.
2. Όλα τα γήπεδα, την ημέρα τέλεσης των αγώνων, παραχωρούνται στη
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 τη διεξαγωγή των αγώνων. Ειδικότερα, οι Π.Α.Ε.
που μετέχουν στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ, υποχρεούνται να παραχωρούν το γήπεδο
που χρησιμοποιούν ως έδρα και να το διαθέτουν στη “Super League Ελλάδα” για
ορισμό αγώνων, κατόπιν απόφασης της διοργανώτριας και συνυπολογίζοντας τα
αρχικά δικαιώματα του παραχωρησιούχου.
Σε περίπτωση άρνησης παραχώρησης ή/και διάθεσης του γηπέδου, κατά τη
διάρκεια του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ, από την Π.Α.Ε. ή την αρχή που ανήκει το
γήπεδο, επιβάλλονται οι σχετικές ποινές που προβλέπει ο Κ.Α.Π.. Επιπλέον,
επιβάλλεται σε βάρος της αρνούμενης Π.Α.Ε. η καταβολή των εξόδων μετακίνησης
της αντιπάλου. Η επίκληση διενέργειας έργων ή βελτιώσεων στο γήπεδο, δεν θα
λαμβάνεται υπόψη όσο αφορά στη διεξαγωγή αγώνων, εάν η “Super League
Ελλάδα” δεν έχει ενημερωθεί εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν
από την έναρξη των πάσης φύσεως εργασιών, και δεν έχει χορηγηθεί η απαραίτητη
έγκριση, μετά από αυτοψία των στελεχών της “Super League Ελλάδα”.
3. Π.Α.Ε. που δηλώνει ως έδρα της γήπεδο το οποίο 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 πρέπει να αναφέρεται ρητά η αποδοχή των ισχυουσών διατάξεων του
Κ.Α.Π. και της παρούσας προκήρυξης. Πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά η
παραχώρηση του γηπέδου προς χρήση για αγώνες της Π.Α.Ε. στο Πρωτάθλημα
ΟΠΑΠ, ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2009 - 2010. Σε αντίθετη περίπτωση, το
γήπεδο δεν θα γίνεται δεκτό ως έδρα της ομάδας.
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4. Δύναται μαζί με τη 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.
5. Κατά τη διάρκεια του 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
τη διοργανώτρια), δεν μπορεί να αγωνιστεί στην έδρα της, έχει την υποχρέωση να
δεχθεί ως έδρα της τη 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.
6. Για ακατάλληλο και αντικανονικό γήπεδο εφαρμόζονται όλα όσα προβλέπονται από
τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π..
7. Η διαδικασία καταγραφής, καθώς και ο υπολογισμός των κάθε είδους ζημιών, εντός
των αθλητικών εγκαταστάσεων, περιγράφεται αναλυτικά στην ΕΝΟΤΗΤΑ Β Διοργάνωση Αγώνων, Άρθρο 20 – Λειτουργία Γηπέδων.
Άρθρο 8
Βαθμολογική κατάταξη
Για τη βαθμολόγηση των ομάδων, ισχύουν όσα προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις του Κ.Α.Π., με σύστημα βαθμολογίας τρεις (3) βαθμοί για τη νίκη, ένας (1)
βαθμός για την ισοπαλία και μηδέν (0) βαθμοί για την ήττα. Η κατάταξη των ομάδων
στον βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωσή του από το Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα”
γίνεται σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π.
Η διοργανώτρια δύναται να διοργανώσει αγώνες κατάταξης (play-off, play-out) για τη
συμμετοχή των ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης ή για τον υποβιβασμό τους.
Άρθρο 9
Συμμετοχή στις διοργανώσεις UEFA.
Ο αριθμός των ομάδων που θα μετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA (Champions
League, Europa League) την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 θα γνωστοποιηθεί με
σχετικό έγγραφο της Ε.Π.Ο., 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
τη συμμετοχή των ομάδων στις ως άνω διοργανώσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας προκήρυξης.
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Άρθρο 10
Υποβιβασμός
1. Οι Π.Α.Ε. που θα καταλάβουν τις τρεις (3) τελευταίες θέσεις (μετά και την
ολοκλήρωση της τυχόν διαδικασίας αγώνων κατάταξης) της βαθμολογικής
κατάταξης του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ “Super League Ελλάδα”, υποβιβάζονται απ’
ευθείας στην Β’ Εθνική Κατηγορία.
2. Στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ “Super League Ελλάδα” προβιβάζονται οι ομάδες που θα
καταλάβουν την 1η, 2η και 3η θέση στην βαθμολογική κατάταξη της Β’ Εθνικής
Κατηγορίας, όπως αυτές δηλωθούν από την Επαγγελματική Ένωση Β’ & Γ’ Εθνικής.
Άρθρο 11
Έπαθλα Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
Στην Π.Α.Ε. που θα καταλάβει την πρώτη θέση στην βαθμολογική κατάταξη του
Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ θα απονεμηθεί Κύπελλο. Στους ποδοσφαιριστές που ανήκουν
στη δύναμη της πρωταθλήτριας Π.Α.Ε. απονέμονται μετάλλια, όπως επίσης στο
προπονητικό προσωπικό και στον πρόεδρο του Δ.Σ. της Π.Α.Ε.
Η “Super League Ελλάδα” σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της εικαστικής της
ταυτότητας του Πρωταθλήματος δημιούργησε ένα κύπελλο αναγνωρίσιμο το οποίο θα
είναι το ίδιο για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια. Κατά την απονομή, το τρόπαιο
τοποθετείται σε ειδική βάση με τα χρώματα και το λογότυπο της “Super League
Ελλάδα”. Απαγορεύεται η τοποθέτηση του σε οποιοδήποτε άλλο σημείο π.χ. τραπέζι ή
βάση με τα χρώματα ή και λογότυπα χορηγών της νικήτριας ομάδας.
Το Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα” δύναται να επιβραβεύσει ομάδες για την επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων (π.χ. καλύτερη βαθμολογία fair play, υψηλότερη βαθμολογική
κατάταξη - πέραν των Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ., ΑΡΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Π.Α.Ο.Κ.
- κ.α.).
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.
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Άρθρο 13
Ασφάλιση ποδοσφαιριστών
1. Η εκάστοτε Π.Α.Ε. δύναται να συνάπτει για κάθε 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 στη διοργανώτρια, μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής,
γνήσιο αντίγραφο της σύμβασης θεωρημένο από την Αστυνομία.
2. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί στη διοργανώτρια η παραπάνω σύμβαση,
καταβάλλεται στη “Super League Ελλάδα” από τις Π.Α.Ε. 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 στη “Super League Ελλάδα”.
3. Με την αποδοχή της προκήρυξης, και σύμφωνα με το Άρθρο 3 της παρούσας, κάθε
Π.Α.Ε. θα καταβάλει στη “Super League Ελλάδα” έναντι ασφαλίστρων, ποσό 5.000
Ευρώ. Η καταβολή των υπολοίπων ασφαλίστρων θα γίνεται σε δόσεις που θα
γνωστοποιούνται έγκαιρα, με έγγραφο της διοργανώτριας.
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 τη 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
3. 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.
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Άρθρο 15
Δίκαιο Παιχνίδι (Fair Play)
H “Super League Ελλάδα”, για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010, θα απονείμει
βραβείο “Fair Play ΟΠΑΠ” με το σύστημα αξιολόγησης “Fair Play”, όπως αυτό έχει
εγκριθεί από το Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα”. Το σύστημα αξιολόγησης
(Παράρτημα III), το οποίο βασίζεται στο αντίστοιχο σύστημα της UEFA, περιλαμβάνει
τη βαθμολόγηση των ομάδων στα ακόλουθα κριτήρια:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κόκκινες και κίτρινες κάρτες
Θετικό Παιχνίδι
Σεβασμός προς αντιπάλους
Σεβασμός προς Διαιτητές
Συμπεριφορά των Παραγόντων
Συμπεριφορά του Κοινού
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β’: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 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 Διοργάνωσης Αγώνα
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI) και να διαθέτει, πέρα από το σύνηθες απαραίτητο προσωπικό για
τη διοργάνωση αγώνων ποδοσφαίρου, τα παρακάτω στελέχη ως ελάχιστο
προσωπικό για την οργάνωση των αγώνων της “Super League Ελλάδα” περιόδου
2009-2010:
•
•
•
•
•
•
•
•

Επικεφαλής Διοργάνωσης Αγώνα
Υπεύθυνος Εγκατάστασης
Υπεύθυνος Υπηρεσιών Αθλητών, Διαιτητών & Αθλητικού Εξοπλισμού
Υπεύθυνος Ασφαλείας Αγώνων (και Αναπληρωτής Ασφαλείας Αγώνων)
Υπεύθυνος Υπηρεσιών Τύπου & Τηλεοπτικής Μετάδοσης
Υπεύθυνος Χορηγών
Υπεύθυνος Ιατρικών Υπηρεσιών Σταδίου ή Ιατρός Αγώνα
Υπεύθυνος Εισιτηρίων & Οικονομικής Διαχείρισης

Τα ονόματα των παραπάνω στελεχών δηλώνονται στον Παρατηρητή του αγώνα
κατά τη Συνάντηση Προετοιμασίας την ημέρα του αγώνα και οφείλουν να
παρουσιαστούν και να επικοινωνήσουν με τον Παρατηρητή αν και όποτε αυτό τους
ζητηθεί.
2. 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.
3. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διαθέτουν για τη διοργάνωση των αγώνων τουλάχιστον 12
επαναφορείς μπάλας (ballboys) που θα στέκονται σε προκαθορισμένες θέσεις
περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Τα ballboys πριν την έναρξη του αγώνα
οφείλουν να κρατάνε το σεντόνι σέντρας της “Super League Ελλάδα”.
4. Επίσης, οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διαθέτουν πέραν των ballboys, είκοσι δύο (22)
παιδιά ηλικίας από έξι έως 12 (6-12) ετών, για τη συνοδεία των ποδοσφαιριστών
(έντεκα ανά ομάδα) κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη.
Όλα τα παιδιά θα φοράνε ειδικά μπλουζάκια (t-shirts) της “Super League Ελλάδα”,
τα οποία θα παρέχει στις Π.Α.Ε. η διοργανώτρια. Κατ’ εξαίρεση, όταν δεν υπάρχει η
δυνατότητα διάθεσης των είκοσι δύο (22) παιδιών, και κατόπιν συμφωνίας με τον
Συντονιστή Εγκατάστασης, δύναται να επιτραπεί η διάθεση από τη γηπεδούχο
ομάδα δύο (2) παιδιών παράταξης που θα συνοδεύουν τους αρχηγούς των
ομάδων.
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5. Ο γιατρός του αγώνα θα πρέπει να κάθεται σε χώρο 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. Ο γιατρός αγώνα πρέπει να είναι διαφορετικό
πρόσωπο από τους γιατρούς των δύο ομάδων που αγωνίζονται.
Άρθρο 17
Παρατηρητής Αγώνα
1. Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π., και τον εγκεκριμένο από την Ε.Π.Ο.
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.
2. 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.
3. Ο Παρατηρητής Αγώνα έχει ως έργο του τη μέριμνα για τη διασφάλιση των
προϋποθέσεων ομαλής διεξαγωγής αγώνα μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από
την εσωτερική περίφραξη του σταδίου. Στο χώρο αρμοδιότητας του Παρατηρητή
ανήκει και ο χώρος που βρίσκεται μπροστά από τα αποδυτήρια, το προαύλιο, ο
διάδρομος, η καταπακτή και οι τυχόν άλλοι συναφής χώροι με εξαίρεση τον κυρίως
αγωνιστικό χώρο για τον οποίο υπεύθυνοι είναι ο διαιτητής του αγώνα, οι βοηθοί
του και ο τέταρτος διαιτητής.
4. Ο Επικεφαλής Διοργάνωσης 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 Αγώνα και ο Συντονιστής Εγκατάστασης,
αποτελούν επίσημους εκπροσώπους της “Super League Ελλάδα” και ανώτατα
εποπτικά όργανα για τη διεξαγωγή του αγώνα.
Άρθρο 18
Συντονιστής Εγκατάστασης
1. Ο Συντονιστής Εγκατάστασης ορίζεται από τη “Super League Ελλάδα” στην αρχή
της περιόδου και 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.
2. Πέραν της παροχής υποστήριξης στον Παρατηρητή του αγώνα, συνεργάζεται με
τον Επικεφαλής Διοργάνωσης για την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων στο
γήπεδο, τον Υπεύθυνο Τύπου της γηπεδούχου για όλα τα θέματα ΜΜΕ και τον
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Υπεύθυνο Ασφαλείας της γηπεδούχου για την τήρηση του συστήματος
διαπιστεύσεων. Ο Συντονιστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση
ατόμων τα οποία εμποδίζουν την ομαλή διοργάνωση του αγώνα στα αποδυτήρια
και στον περιβάλλοντα αγωνιστικό χώρο.
Άρθρο 19
Συνάντηση Προετοιμασίας Αγώνα
1. Το πρωί της ημέρας του αγώνα και σε ώρα που ορίζεται από τη “Super League
Ελλάδα”, ο Παρατηρητής συγκαλεί συνάντηση στο γήπεδο του αγώνα, η οργάνωση
της οποίας γίνεται με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας. Στη Συνάντηση
Προετοιμασίας Αγώνα θα συζητούνται θέματα οργάνωσης αγώνα και θα
παραβρίσκονται οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•

•

Παρατηρητής Αγώνα
Συντονιστής Εγκατάστασης
Εκπρόσωπος των Διαιτητών
Επικεφαλής Διοργάνωσης Αγώνα
Υπεύθυνος Ασφαλείας της γηπεδούχου ομάδας
Υπεύθυνος Εγκατάστασης
Εκπρόσωπος της φιλοξενούμενης ομάδας (υποχρεωτικά ο επίσημος
εκπρόσωπος της ομάδας και ο Υπεύθυνος Ασφαλείας κατά τις περιπτώσεις
όπου υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων)
Εκπρόσωπος της Αστυνομίας

2. Η Συνάντηση Προετοιμασίας Αγώνα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση υπαρκτών
αλλά και πιθανών προβλημάτων. Γι’ αυτό η αδικαιολόγητη απουσία ενός εκ των
προαναφερομένων, θα καταγράφεται στην Έκθεση Παρατηρητή για παρεμπόδιση
του έργου του. Δεν επιτρέπεται η επίσημη εκπροσώπηση μίας ομάδας να γίνεται
από τον φροντιστή της.
3. Ο Παρατηρητής Αγώνα μπορεί να ζητήσει από τη γηπεδούχο Π.Α.Ε. να του γίνει
μία ξενάγηση στο γήπεδο τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της Συνάντησης
Προετοιμασίας Αγώνα με συνοδεία τον Συντονιστή Εγκατάστασης και τον
Επικεφαλής Διοργάνωσης.
4. Ο Παρατηρητής Αγώνα έχει υποχρέωση να καταγράφει στην Έκθεσή του τυχόν
παραλείψεις ή διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα συμφωνηθέντα κατά τη Συνάντηση
Προετοιμασίας Αγώνα.
Άρθρο 20
Λειτουργία γηπέδων
1. Κάθε γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να εξασφαλίζει στη “Super League Ελλάδα” τη
διάθεση του γηπέδου του οποίου έχει τη χρήση, από τις 10.00 π.μ. μέχρι και δύο
(2) ώρες μετά τη λήξη του αγώνα την ημέρα που αυτός γίνεται στην έδρα της. Η
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“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 στη διάθεση εισιτηρίων
στη 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 τη μεταξύ τους συμφωνία.
5. Η “Super League Ελλάδα” δύναται να συντάξει κατά τη 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. Σχετικά με τις στολές των ομάδων ισχύουν όσα προβλέπουν το σχετικό άρθρο του
Κ.Α.Π., καθώς και ο Κανονισμός Στολών της “Super League Ελλάδα”.
2. Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών πινάκων για τις αλλαγές των ποδοσφαιριστών
στη 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 διαιτητή 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.
3. 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
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καλύτερης εξυπηρέτησης των βοηθών διαιτητών, το χόρτο ενδείκνυται να είναι
κουρεμένο σε λωρίδες με εναλλαγή του σκούρου και ανοικτού πράσινου χρώματος.
4. 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. Ειδικότερα, οι πάγκοι των δύο ομάδων και του τέταρτου διαιτητή, όπου
αυτό είναι εφικτό, πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοια απόσταση από τη γραμμή
του πλαγίου άουτ ώστε να μην παρεμποδίζουν την τηλεοπτική κάλυψη των
αγώνων.
5. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διατηρούν σε χώρο του γηπέδου, αποθήκη αθλητικού και
χορηγικού εξοπλισμού που θα διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη
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.).
6. Η “Super League Ελλάδα” είναι υπεύθυνη για τη σύναψη συμφωνίας με αθλητική
εταιρεία για την παροχή της επίσημης μπάλας του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ. Για την
αγωνιστική περίοδο 2009-2010 επίσημη μπάλα του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ “Super
League Ελλάδα” είναι συγκεκριμένο μοντέλο της εταιρείας ΝΙΚΕ, σε χρώματα
άσπρο, μαύρο και μπλε 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 και η προθέρμανση των παικτών πριν τους αγώνες. Οι αγώνες του
Δεκεμβρίου 2009 και Ιανουαρίου 2010 όπως και όλοι οι αγώνες, που ενδέχεται να
το απαιτούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα διεξαχθούν με κίτρινη – μωβ μπάλα
ΝΙΚΕ υψηλής χρωματικής αντίθεσης (Hi-vis).
7. 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, οι οποίες είναι απαραίτητες για
την ομαλή διοργάνωση του αγώνα. Τονίζεται 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.
Στη διάρκεια της κανονικής περιόδου, οι ομάδες θα παραλάβουν συνολικά 210
κανονικές και 70 υψηλής χρωματικής αντίθεσης από τις συγκεκριμένες μπάλες σε
παρτίδες. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διαχειριστούν τις μπάλες που θα τους αποσταλούν
έτσι ώστε να επαρκέσουν για τη διεξαγωγή όλων των αγώνων του πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ, που είναι γηπεδούχοι.
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8. 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 τη διοργανώτρια.
Άρθρο 22
Θέματα διαπίστευσης
1. Το προσωπικό διοργάνωσης του αγώνα, όπως ορίζεται στο Άρθρο 16, οφείλει να
φέρει ειδική κάρτα διαπίστευσης. Οι κάρτες αυτές θα σταλούν από τη “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) Οκτώ (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) Δύο (2) διαπιστεύσεις για τους εντός έδρας αγώνες για γενική χρήση, και,
γ) Πέντε (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.
2. Η “Super League Ελλάδα” θα προμηθεύσει ονομαστική κάρτα διαπίστευσης στα
οκτώ (8) στελέχη που αφορούν στη διοργάνωση αγώνα, των οποίων τα ονόματα
και οι φωτογραφίες θα υποβάλλονται στη διοργανώτρια πριν από την έναρξη του
Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ (Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009). Η διαπίστευση επιτρέπει
την ελεύθερη κίνηση στους χώρους ευθύνης τους κατά τη διεξαγωγή των εντός
έδρας αγώνων (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. 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.
4. Στους χώρους που περιβάλλονται από την εσωτερική περίφραξη του σταδίου
επιτρέπεται η είσοδος μόνο όσων φέρουν την κάρτα διαπίστευσης ή ειδικό
χρωματιστό γιλέκο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Α.Π. Άτομα που δεν φέρουν
διαπίστευση θα καταγράφονται στην Έκθεση του Παρατηρητή Αγώνα για
παρεμπόδιση του έργου του.

17

5. Από τη στιγμή έναρξης της προθέρμανσης (50 λεπτά πριν την έναρξη) και έπειτα
δεν επιτρέπεται η παρουσία στον χώρο των αποδυτηρίων και στον αγωνιστικό
χώρο, κανενός μέλους της διοίκησης ή υπαλλήλου των Π.Α.Ε. ακόμα και αν αυτοί
φέρουν κάρτα διαπίστευσης, εκτός εάν έχουν να επιτελέσουν εργασία στους
συγκεκριμένους χώρους. Από τη στιγμή ολοκλήρωσης της προθέρμανσης των
ποδοσφαιριστών (15 λεπτά πριν την έναρξη) και μέχρι τη λήξη του αγώνα, πλην
των Παρατηρητών, των Διαιτητών, του Συντονιστή Εγκατάστασης και των
αναφερομένων στο φύλλο αγώνα, δεν επιτρέπεται η παρουσία στον χώρο των
αποδυτηρίων και στον αγωνιστικό χώρο, κανενός μέλους της διοίκησης ή
υπαλλήλου των Π.Α.Ε. ακόμα και αν αυτοί φέρουν κάρτα διαπίστευσης. 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.
6. Η διοργανώτρια δύναται κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, να συντάξει
και να εφαρμόσει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς αναλυτικό Κανονισμό
διαπίστευσης αγώνων.
7. 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.
8. H “Super League Ελλάδα” 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.

Άρθρο 23
Θέματα οικονομικής διαχείρισης αγώνων
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.
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Άρθρο 24
Οικονομική εκκαθάριση αγώνων
1. 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 ΕΣΟΔΩΝ), 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 υπεύθυνη
δήλωση για την ιδιότητα του ως νοσοκομειακού γιατρού
Έξοδα για το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας (υπηρεσία security)
Αποζημίωση του Παρατηρητή Αγώνα (200 ευρώ)
Αποζημίωση του βοηθού Παρατηρητή Αγώνα - όπου ορίζεται- (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:
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•

•

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 Διαχειριστή 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.
2. Δικαιολογητικά εκκαθάρισης:
Τα έξι αντίγραφα θα μοιράζονται ως εξής:
Το πρώτο θα στέλνεται στην “Super League Ελλάδα” και θα επισυνάπτονται σε αυτό:
α) Κατάσταση, που περιέχει τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που προσέφεραν
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”.
β) Τραπεζική επιταγή ή εντολή ή κατάθεση σε λογαριασμό της “Super League
Ελλάδα”, με παράλληλη αποστολή του αποδεικτικού της 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%
γ) Πρακτικό της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας από το οποίο θα προκύπτει η
παράδοση και η παραλαβή από αυτή των εισιτηρίων (κατά κατηγορία) που δεν
διατέθηκαν.
20

δ) Φωτοαντίγραφο τιμολογίου τυπογραφείου για την αξία των εκτυπωθέντων
εισιτηρίων.
ε) REPORT για τα μηχανογραφικά εισιτήρια, πρακτικό θεώρησης της οικείας
εφορίας και πρακτικό σφράγισης από την “Super League Ελλάδα”.
στ) 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.
3. Περιέλευση της εκκαθάρισης στην “Super League Ελλάδα”
Η εκκαθάριση του αγώνα συντάσσεται την ημέρα του αγώνα. Αντίγραφο αυτής
παραδίδεται την ίδια ημέρα στον Παρατηρητή Αγώνα. 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
εντός δέκα (10) ημερών 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” εντός δέκα (10) ημερών από τη διεξαγωγή
του αγώνα, η “Super League Ελλάδα” θα καλέσει την υπόχρεη Π.Α.Ε. να της
καταβάλλει τα ποσά που δικαιούται εντός πέντε (5) ημερών 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 Δικαιοδοτικού
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 την ακριβή τήρηση όλων των παραπάνω όρων και λεπτομερειών αυτής και
κρίνει σκόπιμο να υπενθυμίσει σε αυτές το Άρθρο 26 του Κ.Α.Π. που αναφέρεται στην
οικονομική διαχείριση και την οργάνωση και επιστασία αγώνων πρωταθλημάτων, όπως
αυτό ισχύει κάθε φορά.
Τα χρηματικά ποσά που δικαιούται η διοργανώτρια “Super League Ελλάδα” πρέπει να
κατατίθενται σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή ή εντολή ή κατάθεση σε τραπεζικό
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.
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.
Άρθρο 25
Θέματα εισιτηρίων
1. 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
• διαπιστεύσεις “Super League Ελλάδα”
• ταυτότητα μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της Ε.Π.Ο.
• διαπιστεύσεις του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. συνοδευόμενες από το σχετικό ορισμό
• ειδικό έντυπο της ΟΠΑΠ Α.Ε. που χορηγείται σε εκπρόσωπό του προκειμένου
να επικυρωθεί το αποτέλεσμα της εκάστοτε αναμέτρησης από τον Παρατηρητή
της “Super League Ελλάδα”
2. Κανένα άλλο έντυπο ή ταυτότητα δεν επιτρέπει την είσοδο στα γήπεδα χωρίς
σχετική απόφαση του Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα”.
3. 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 διοργανώτρια, 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 2009 – 2010 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).
4. Σε περιπτώσεις αιτήματος διάθεσης εισιτηρίων σε φιλοξενούμενες Π.Α.Ε., ουδεμία
διάθεση και παραλαβή θα γίνεται εάν δεν κοινοποιείται στην “Super League
Ελλάδα” τόσο το αίτημα όσο και η σχετική μεταξύ των ομάδων συμφωνία.
5. Πιο συγκεκριμένα η “Super League Ελλάδα” ως διοργανώτρια, είναι αρμόδια για τα
εξής:
α) Για την εποπτεία της εκτύπωσης, διανομής, κατανομής εφόσον χρειαστεί και
προώθηση των εισιτηρίων στις Π.Α.Ε.
β) 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 Διεύθυνση. 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. Οι Π.Α.Ε. είναι υποχρεωμένες, πριν
από την έναρξη του Πρωταθλήματος, να υποβάλλουν οριζόντια κάτοψη του
γηπέδου με αναλυτική ανά θύρα χωρητικότητα καθώς και συνολική χωρητικότητα.
5. Δεν 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.
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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.
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 τρεις (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 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 τη διεξαγωγή του αγώνα, μη
συμπεριλαμβανομένης της ημέρας διεξαγωγής του. Η τιμή των εισιτηρίων που
διατίθενται σε φιλοξενούμενους φιλάθλους – μετά την προαναφερόμενη
διαδικασία- δεν επιτρέπεται να ξεπερνά την τιμή των εισιτηρίων, του ίδιου αγώνα,
σε αντίστοιχη θύρα – κερκίδα των γηπεδούχων. Σε καμία περίπτωση, όταν
πρόκειται για θέσεις που βρίσκονται πίσω από τη γραμμή του άουτ και τις δύο
εστίες (πέταλα γηπέδων), η τιμή των εισιτηρίων των φιλοξενουμένων φιλάθλων
δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 25 Ευρώ.
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
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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 κ.λ.π.)
γ) η τιμή διάθεσης των εισιτηρίων αυτών να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1/3
της τιμής των υπολοίπων εισιτηρίων της συγκεκριμένης θύρας
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 Δ.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.
4. Στα εισιτήρια διαρκείας, κατώτερη ετήσια τιμή ορίζεται στα 150 ευρώ.
Άρθρο 28
Διαδικασία 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 στη “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 στη “Super League Ελλάδα”
δύο (2) 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 σε όλα τα απλά εισιτήρια,
εισιτήρια διαρκείας και προσκλήσεις της παρούσας περιόδου στην εμπρός όψη
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•
•

•
•

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 Δ.Ο.Υ. 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”.

Άρθρο 29
Διαδικασία 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 τη
διεξαγωγή του αγώνα, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη “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 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.
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4. Σε περίπτωση αγώνων κατάταξης 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.
5. Διευκρινίζουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα εισιτήρια διαρκείας δεν
ισχύουν. Τα πάσης φύσεως έξοδα που αφορούν στην ανάληψη της Οικονομικής
Διαχείρισης του αγώνα από την “Super League Ελλάδα”, θα καταχωρούνται στην
εκκαθάριση στη στήλη πέντε (5) «Υπηρεσία Γηπέδου».
6. 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 θα πρέπει να κρατήσουν μετά από ανακοίνωση στην οποία
οφείλει να προβεί η γηπεδούχος ομάδα.
Άρθρο 30
Θέματα εισιτηρίων διαρκείας
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 εισιτήρια, 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.
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 δέκα (10) θέσεις για το Δ.Σ. της φιλοξενούμενης Π.Α.Ε.
Επίσης οφείλει να δεσμεύει για την Ε.Π.Ο. εφόσον ειδοποιηθεί σαράντα οκτώ (48)
τουλάχιστον ώρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα είκοσι (20) θέσεις στη θύρα
επισήμων (V.I.P.) του γηπέδου (πρόκειται για την ίδια θύρα που καταλαμβάνει το
Δ.Σ. της γηπεδούχου Π.Α.Ε. και αντιστοιχούν σε θέσεις της ίδιας κατηγορίας). Για
τις ανάγκες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κάθε γηπεδούχος Π.Α.Ε.
οφείλει να αποστέλλει απευθείας δέκα (10) προσκλήσεις σε όμορη της V.I.P. θύρας
του γηπέδου ανά αγώνα. Επιπλέον, η γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να διασφαλίσει
πέντε (5) θέσεις με απρόσκοπτη θέα στο γήπεδο για τους παρατηρητές της
διοργάνωσης και τα επιτελικά στελέχη της διοργανώτριας. Οι παραπάνω θέσεις
πρέπει να βρίσκονται στην θύρα που καταλαμβάνει το Δ.Σ. της γηπεδούχου ομάδας
και να αντιστοιχούν σε θέσεις της ίδιας κατηγορίας. Τα μέλη των Δ.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
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γηπεδούχο Π.Α.Ε. τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση
υπερκάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων, η γηπεδούχος Π.Α.Ε. διατηρεί το
δικαίωμα άρνησης εισόδου. Οι θέσεις που δεσμεύονται για τους παραπάνω δεν
μεταβιβάζονται σε τρίτους.
2. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται για τις ακόλουθες παροχές προς τους χορηγούς,
δικαιούχους τηλεοπτικών δικαιωμάτων και υποστηρικτές της “Super League
Ελλάδα” βάσει συμβάσεων και αποτελούν συμβατική υποχρέωση:

2.1

α) ΟΠΑΠ Α.Ε. - 30 προσκλήσεις θύρας V.I.P. και 30 προσκλήσεις σε όμορη
της V.I.P. θύρας. Όπου είναι δυνατό παροχή 5 θέσεων στάθμευσης
αυτοκινήτου ανά αγώνα.
β) ΝΙΚΕ ΕΛΛΑΣ - 5 προσκλήσεις σε όμορη της V.I.P. θύρας ανά αγώνα.
γ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ - 2 προσκλήσεις σε όμορη της V.I.P. θύρας ανά
υποστηρικτή / συνεργάτη ανά αγώνα.
δ) Προσκλήσεις για ανάγκες “Super League Ελλάδα” : 10 θύρας V.I.P. και
20 σε όμορη της θύρας V.I.P. ανά αγώνα.
Οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στη Κεντρική Διαχείριση Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων
εκτός των παραπάνω οφείλουν να παρέχουν και για:
α) FORTHNET: 20 προσκλήσεις θύρας V.I.P. ανά αγώνα και 2 εισιτήρια
διαρκείας θύρας V.I.P. ανά αγωνιστική περίοδο.
β) ΣΚΑΪ: 5 προσκλήσεις θύρας V.I.P. ανά αγώνα και 1 εισιτήριο διαρκείας
θύρας V.I.P. ανά αγωνιστική περίοδο.

3. Όλες οι παραπάνω προσκλήσεις θα πρέπει να είναι σε θέσεις με απρόσκοπτη θέα
στον αγωνιστικό χώρο και θα αποστέλλονται στην “Super League Ελλάδα” το
αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, όπως
ορίζεται και από τις συμβάσεις.
4. Πέραν αυτών, οι Π.Α.Ε. δικαιούνται να εκδίδουν αριθμό προσκλήσεων που θα
προορίζονται για ανάγκες της Π.Α.Ε., η οποία και τις διαθέτει κατά την κρίση της.
5. Για κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ προβλέπεται παραχώρηση εισιτηρίων
μετά από σχετικό αίτημα του Μέγα Χορηγού “Super League Ελλάδα” και καταβολή
του αναλογούντος τιμήματος.
6. 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”.
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Άρθρο 32
Θέματα ασφάλειας διεξαγωγής αγώνων
1. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Γηπέδων
και Ασφαλείας & Προστασίας των Αγώνων που εκδίδεται από την Ελληνική
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
2. Για την πρόσληψη του Υπευθύνου Ασφαλείας της εκάστοτε Π.Α.Ε. όσο και του
αναπληρωτή του, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί, εκτός των προβλεπομένων
από τη σχετική κείμενη νομοθεσία, η εκπαίδευση και πιστοποίηση του από την
Ε.Π.Ο. (Τμήμα Αδειοδότησης Ομάδων).
3. Στα πλαίσια της επίτευξης της ασφάλειας των αγώνων, οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να
προσλαμβάνουν ικανό και εκπαιδευμένο ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας ή να
συνάπτουν αντίστοιχα σύμβαση με ιδιωτική επιχείρηση παροχής ασφάλειας.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης των ανωτέρω αποτελεί, εκτός των
προβλεπομένων από τη σχετική κείμενη νομοθεσία, η πιστοποίηση τους από την
Ε.Π.Ο. (Τμήμα Αδειοδότησης Ομάδων).
5. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στον «Κανονισμό Γηπέδων
και Ασφάλειας και Προστασίας των Αγώνων» της Ε.Π.Ο..
Άρθρο 33
Θέματα ελέγχου φαρμακοδιέγερσης (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 εφαρμόζει όσα αναφέρονται στον «Κανονισμό Γηπέδων και
Ασφάλειας και Προστασίας των Αγώνων» της Ε.Π.Ο.., και ειδικότερα 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 κατά τη συνάντηση προετοιμασίας ο χώρος στάθμευσης των
λεωφορείων 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. Δεν 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. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διαθέτουν δύο επιπλέον πάγκους, στους οποίους θα
κάθονται έως πέντε (5) άτομα (αυστηρώς για ποδοσφαιριστές εκτός αποστολής και
φροντιστές της φιλοξενούμενης ομάδας). Οι πάγκοι αυτοί θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένοι με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται με αυτόν
των αναπληρωματικών παικτών (σκέπαστρο, καθίσματα). Στην περίπτωση αυτή, η
φιλοξενούμενη ομάδα θα παραδίδει στον 4ο Διαιτητή του Αγώνα, κατάσταση με τα
ονόματα των ως άνω ατόμων. Τα ονόματα αυτά αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνος.
3. Στα γήπεδα όπου προβλέπεται ότι οι θέσεις των Α.Μ.Ε.Α. είναι στον περιβάλλοντα
του αγωνιστικού χώρου, πρέπει με ειδικό διαχωριστικό (σχοινιά/κολωνάκια) να
οριοθετείται συγκεκριμένος χώρος. Τα στοιχεία των συνοδών τους πρέπει να
καταγράφονται από τις Π.Α.Ε., ενώ στέλεχος του ιδιωτικού προσωπικού ασφάλειας
πρέπει να παρευρίσκεται για την προστασία τους.
4. Η τυχόν ανάρτηση πανό στο γήπεδο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την
είσοδο των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση. Ο χρόνος
προκαθορίζεται κατά την Συνάντηση Προετοιμασίας από τον Παρατηρητή Αγώνα
και τους εκπροσώπους των Π.Α.Ε.
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Άρθρο 35
Υπηρεσίες διαιτητών & παρατηρητών
1. Μόλις οι παρατηρητές, οι διαιτητές και οι βοηθοί τους φτάνουν στο γήπεδο η
γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει με δικό της προσωπικό να εφαρμόζει όσα αναφέρονται
στον «Κανονισμό Γηπέδων και Ασφάλειας και Προστασίας των Αγώνων» της
Ε.Π.Ο.., και ειδικότερα να τους υποδέχεται, να τους 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 εν λειτουργία, 4 ντουλάπες, 1 γραφείο, 4 καθίσματα, ντους με ζεστό
νερό, ισοτονικά ποτά, νερό και φρούτα. Δεν 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 Αγώνα και τον Συντονιστή
Εγκατάστασης, χώρο γραφείου με ελάχιστο εξοπλισμό 1 γραφείο, 2 καρέκλες και 1
συσκευή fax εν λειτουργία. Το γραφείο του Παρατηρητή Αγώνα και του Συντονιστή
Εγκατάστασης είναι αποκλειστικής χρήσης και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε
τρίτους για άλλες δραστηριότητες από τη στιγμή της προσέλευση έως την
αναχώρηση τους από το στάδιο. Ο Επικεφαλής Διοργάνωσης αγώνα 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
1. 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 Δ.Σ..
2. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να τηρούν όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις απέναντι
στην ΟΠΑΠ Α.Ε., στη NIKE ΕΛΛΑΣ καθώς και τους συνεργάτες (PANINI) και
μελλοντικούς υποστηρικτές και συνεργάτες της “Super League Ελλάδα”, όπως και
προς FORTHNET και ΣΚΑΪ οι της Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων.
Επίσης, οφείλουν να προβάλλουν τα λογότυπα των χορηγών, υποστηρικτών και
συνεργατών της “Super League Ελλάδα” βάσει των προδιαγραφών που ισχύουν
στις υπάρχουσες συμβάσεις.
3. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο σηματοποίησης
«Marketing & Branding Manual», που η “Super League Ελλάδα” θα εκδώσει.
Υπεύθυνος υλοποίησης όλων των παροχών είναι ο υπεύθυνος χορηγών που έχει
ορισθεί από την κάθε Π.Α.Ε. Συγκεκριμένα:
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i.

Ο υπεύθυνος χορηγών ορίζεται από κάθε Π.Α.Ε. (κυρίως από την διεύθυνση
marketing) και είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση όλων των παροχών των
χορηγών και συνεργατών του Πρωταθλήματος της “Super League Ελλάδα” με
σκοπό τη δημιουργία ενός συνεπούς συστήματος προβολής εμπορικών
σημάτων για την καλύτερη και αρτιότερη προβολή των χορηγών και
συνεργατών του Πρωταθλήματος αλλά και των χορηγών της κάθε Π.Α.Ε.

ii. Οι υπεύθυνοι χορηγών των κάθε Π.Α.Ε. πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους
παρατηρητές/συντονιστές που ορίζονται σε κάθε γήπεδο καθώς και με τους
εκπροσώπους του τμήματος marketing της “Super League Ελλάδα” που θα
παραβρίσκονται στα γήπεδα.
iii. Προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητα εμπορικών σημάτων της “Super
League Ελλάδα” και των χορηγών και συνεργατών του πρωταθλήματος όλες οι
Π.Α.Ε. πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές που ισχύουν στις υπάρχουσες
συμβάσεις καθώς και τις διατάξεις και τους κανονισμούς όπως θα ορίζονται στο
εγχειρίδιο σηματοποίησης (Marketing & Branding Manual).
Άρθρο 37
Υπηρεσίες και θέματα ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων
1. Οι Π.Α.Ε. που τυχόν δεν συμμετέχουν στην Κεντρική Διαχείριση Τηλεοπτικών
Δικαιωμάτων πρέπει σύμφωνα με σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π. να καταθέτουν τις
συμβάσεις που συνάπτουν με τηλεοπτικά κανάλια, στη “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. 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 Υπεύθυνος Υπηρεσιών Τύπου &
Τηλεοπτικών καναλιών οφείλει να συνεργάζεται με τους υπευθύνους των καναλιών
για την παροχή χώρου μετάδοσης των αγώνων, ηλεκτρικού ρεύματος, στάθμευση
και ασφάλεια του τηλεοπτικού van, κ.α.. Επίσης, οι Π.Α.Ε. οφείλουν να παρέχουν
θέσεις για την στατιστική υπηρεσία της διοργανώτριας και τα γραφικά των
καναλιών, σε κλειστό χώρο κοντά στις κεντρικές κάμερες και τους τηλεσχολιαστές
με ανεμπόδιστη θέα στον αγωνιστικό χώρο.
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Άρθρο 38
Υπηρεσίες και θέματα Τύπου
1. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. υποχρεούται να παρέχει κάθε είδους διευκόλυνση προς τους
εντεταλμένους δημοσιογράφους για την απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματός
τους. Σε κάθε περίπτωση, η γηπεδούχος Π.Α.Ε. δεσμεύεται και οφείλει να τηρεί τις
διατάξεις του Κ.Α.Π., καθώς και 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 τη διεκπεραίωση
του έργου της.
2. Η τηλεοπτική κάμερα του εκάστοτε συνεργαζόμενου καναλιού δεν επιτρέπεται να
βρίσκεται εντός του διαδρόμου των αποδυτηρίων παρά μόνο στους
προκαθορισμένους χώρους για το flash interview.
3. Μετά την λήξη του αγώνα ο Υπεύθυνος Τύπου της γηπεδούχου Π.Α.Ε. (σε
συνεργασία με τον Υπεύθυνο Τύπου της φιλοξενούμενης Π.Α.Ε., εάν αυτός
παρευρίσκεται) καταρτίζουν το πρόγραμμα των «μετά τον αγώνα συνεντεύξεων
προς τον ηλεκτρονικό και γραπτό Τύπο». Η προτεινόμενη σειρά είναι η εξής:
I. Παίκτες 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 πέντε – επτά (5-7)
λεπτά μετά την λήξη της συνάντησης. Οι γηπεδούχες Π.Α.Ε. 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 ταμπλό της
“Super League Ελλάδα”. Απαγορεύεται η διεξαγωγή συνεντεύξεων μέσα στον
αγωνιστικό χώρο (χορτάρι) ή στα αποδυτήρια. 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 ενός (1) λεπτού υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο αυτό δεν έχει
επιλεγεί για το flash interview.
II. Ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας (εκτός και εάν υπάρχει
διαφορετική συμφωνία των Υπευθύνων Τύπου των Π.Α.Ε.), προσέρχεται
πρώτος στην αίθουσα Τύπου στο χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) λεπτά
μετά την λήξη του αγώνα, το αργότερο. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της
Π.Α.Ε. εάν επιθυμεί να ακολουθήσει τον προπονητή κάποιος από τους παίκτες
της. Απλά επισημαίνεται ότι οι πρώτες δηλώσεις στο “flash interview”
καλύπτουν την ανάγκη αυτή. Η συνέντευξη Τύπου του προπονητή της
φιλοξενούμενης ομάδας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε δεκαπέντε (15) λεπτά
το αργότερο ώστε στη συνέχεια τριάντα με τριανταπέντε (30 με 35) λεπτά
μετά την λήξη του αγώνα να προσέλθει ο προπονητής της γηπεδούχου
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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 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.
III. 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.
IV. Ο προπονητής της κάθε ομάδας ΔΕΝ είναι υποχρεωμένος να περάσει από την
«μικτή ζώνη», καθώς έχει ήδη απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων
κατά την διάρκεια της συνέντευξη Τύπου.
V. 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 κ.λ.π. 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 κ.λ.π. 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 την
τηλεοπτική κάλυψη και τις ομάδες και η παρουσία παικτών από κάθε ομάδα
είναι υποχρεωτική.
VI. 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.
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VII. Στον χώρο που διεξάγεται η συνέντευξη Τύπου και μπροστά ακριβώς από τα
μικρόφωνα, θα τοποθετείται αποκλειστικά διακριτικός τίτλος ή τίτλοι ή
λογότυπα, σε πινακίδες, επιλογής της διοργανώτριας (“Super League
Ελλάδα”).
VIII. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του προπονητή ή του αρχηγού της ομάδας ή του
αντικαταστάτη αυτού και μη τήρησης των προαναφερομένων υποχρεώσεων,
επιβάλλονται από το Δ.Σ. της διοργανώτριας οι προβλεπόμενες από τον
Κ.Α.Π. ποινές.
4. Οι θέσεις των διαπιστευμένων φωτογράφων κατά τη διάρκεια του αγώνα θα
πρέπει, με την ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας να είναι πίσω από τις δύο εστίες,
από κόρνερ σε κόρνερ. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η παρουσία
φωτογράφων κατά μήκος της πλευράς που βρίσκονται οι πάγκοι των ομάδων, κατά
τη διάρκεια του αγώνα.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. προθέρμανση αναπληρωματικών παικτών) και
λαμβάνοντας υπόψη τις χωροταξικές ιδιαιτερότητες κάθε γηπέδου, αλλά και του
αριθμού των διαπιστευμένων φωτογράφων που καλύπτουν το συγκεκριμένο
αγώνα, οι φωτογράφοι μπορούν να κάθονται και στην απέναντι πλευρά από τους
πάγκους των ομάδων, από το σημείο του κόρνερ, έως το ύψος της μεγάλης
περιοχής, χωρίς να εμποδίζουν την απρόσκοπτη παρακολούθηση του αγώνα από
τους θεατές.
6. Η μετακίνηση των φωτορεπόρτερ επιτρέπεται μόνο κατά την ανάπαυλα του
ημιχρόνου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, θα πρέπει να παραμένουν καθιστοί
στους προκαθορισμένους χώρους και να μην εμποδίζουν την ασφαλή διεξαγωγή
του αγώνα. Η θέση των φωτορεπόρτερ πρέπει να βρίσκεται πίσω από τις
διαφημιστικές πινακίδες, χωρίς να εμποδίζουν την απρόσκοπτη παρακολούθηση
του αγώνα από τους θεατές, και κυρίως να μην θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική
ακεραιότητα των αθλητών.
7. Για την είσοδο των φωτογράφων στις προκαθορισμένες θέσεις κατά τη διάρκεια
του αγώνα, απαιτείται το ειδικό γιλέκο που θα παραχωρηθεί από τη Super League,
μέσω του Π.Σ.Α.Τ. (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου) ή της Ε.Φ.Ε.
(Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας). Ο θεσμικός φορέας των φωτογράφων ή των
αθλητικών συντακτών, οφείλει να παραδώσει στη “Super League Ελλάδα”, το
αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την παράδοση των γιλέκων από την
“Super League Ελλάδα”, τον ονομαστικό κατάλογο των αποδεκτών των γιλέκων και
αντίγραφο (φωτοτυπία) του επαγγελματικού δελτίου αναγνώρισης, θεωρημένου
από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
8. Για λόγους διευκόλυνσης και για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών, η “Super
League Ελλάδα” θα εκχωρήσει συγκεκριμένο αριθμό αριθμημένων γιλέκων στις
Π.Α.Ε. τα οποία θα διατίθενται πριν την έναρξη του αγώνα σε επαγγελματίες
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φωτορεπόρτερ (πάντα με την επίδειξη του επαγγελματικού δελτίου αναγνώρισης)
και θα επιστρέφονται μετά τη λήξη του. Κάθε γιλέκο, το οποίο χρησιμοποιείται ως
διαπίστευση, φέρει μοναδικό αριθμό και χρεώνεται στον κάθε φωτορεπόρτερ που
το παραλαμβάνει, με παράδοση του επαγγελματικού δελτίου αναγνώρισης,
θεωρημένου από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης στο γραφείο Τύπου της
γηπεδούχου ομάδας. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο φωτορεπόρτερ επιστρέφει το
γιλέκο και παραλαμβάνει το δελτίο αναγνώρισής του.
9. Πριν την έναρξη του αγώνα, κατά την παρουσίαση των ομάδων, οι φωτορεπόρτερ
σε συνεννόηση με το γραφείο Τύπου της γηπεδούχου ομάδας, μπορούν να λάβουν
προκαθορισμένες θέσεις όρθιοι και να φωτογραφίσουν την παράταξη των ομάδων,
χωρίς να παρενοχλούν/παρεμποδίζουν την είσοδο των διαιτητών και των ομάδων
στον αγωνιστικό χώρο. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να τοποθετούν ειδικά διαχωριστικά
σχοινιά/κολωνάκια δεξιά και αριστερά της φυσούνας. Αμέσως μετά και απαραίτητα
πριν το εναρκτήριο σφύριγμα, θα πρέπει να έχουν καταλάβει τις προβλεπόμενες
θέσεις τους, όπως αυτές καταγράφηκαν παραπάνω.
10. Σε κάθε περίπτωση, η “Super League Ελλάδα” διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης
γιλέκου διαπίστευσης, αν διαπιστωθεί ότι ο φωτορεπόρτερ που το χρησιμοποιεί,
παραβαίνει τους ανωτέρω όρους χρήσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39
Διοικητικές 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
Διατάξεις & Κανονισμοί
Η “Super League Ελλάδα” δύναται να εκδώσει και εφαρμόσει τους παρακάτω
κανονισμούς και εγχειρίδια, εφόσον αυτοί έχουν εγκριθεί από την Ε.Π.Ο.:
•
•
•

Κανονισμός Παρατηρητών
Κανονισμός Συντονιστή Εγκατάστασης
Κανονισμός Στολών
36

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):
• Εγχειρίδιο Λειτουργικού Σχεδιασμού Γηπέδων
• Εγχειρίδιο Υπηρεσιών Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης
• Εγχειρίδιο Σηματοποίησης «Marketing & Branding Manual»
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 Δικαιοδοτικού 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 Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα”.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ‘‘SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ’’
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
............................................................................................................................
(Αναγράφεται ο τίτλος της ομάδας
και ο αριθμός Μητρώου της ομάδας)
Α.Φ.Μ................................................... Δ.Ο.Υ......................................................
Αριθμ.Πρωτ..........................................
(της ομάδας)

Ημερομηνία.............................................
Αρ. Γραμ. Εισπρ.......................................
Ποσό ευρώ ………………………………………….
Ποσό ευρώ.............................................
(συμπληρώνεται από τη Super League)

Προς τη
“Super League Ελλάδα”
Θέμα: «Δήλωση Συμμετοχής στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ‘‘SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ’’ –
Αγωνιστικής Περιόδου 2009-2010»
Σε απάντηση του με αριθ. ............/.............-09 εγγράφου σας, με το οποίο μας
κοινοποιήσατε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ σας γνωρίζουμε ότι
σύμφωνα με την από....................................απόφαση του Διοικητικού μας
Συμβουλίου:
Δηλώνουμε 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 (10.000 ευρώ) και την υποχρέωση έναντι ασφαλίστρων των
ποδοσφαιριστών (5.000 ευρώ).
1. Γήπεδο, που θα χρησιμοποιήσουμε για τους αγώνες μας στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ αυτό
είναι το Γήπεδο …..........................................................................................
Χωρητικότητας....................................θεατών
Ηλεκτροφωτισμός.......................
2. 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........................................................
4. Τα χρώματα της εναλλακτικής στολής των ποδοσφαιριστών μας είναι:
Α) φανέλα........................................................
Β) παντελονάκι..................................................
Γ) κάλτσες.........................................................
5. Τα γραφεία μας βρίσκονται:
Οδός .................................................. Αριθμ. .................... Τ.Κ. ..........................
Τηλ. ................................................... FAX……………………………............................
Τηλ. Γηπέδου.......................................Τηλ. Προέδρου .........................................
Τηλ. Διευθ. Συμβούλου..............................
6. Αντίκλητος μας ορίζεται ο κ. ........................................................................
Κάτοικος Αθήνας, οδός .................................................. αριθμ. .............................
Τηλ. .....................................................................................................................
7. Γενικός Αρχηγός μας ορίζεται ο κ. ................................................................
Κάτοικος ……………….,οδός ............................................ αριθμ. …...........................
Τηλ.......................................................................................................................
8. Ακριβής επωνυμία ομάδας.................................................................................
9. Έμβλημα (συνημμένο σε ψηφιακή μορφή).........................................................

Ο Πρόεδρος

(ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

(σφραγίδα)

(ονοματεπώνυμο και υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ FAIR PLAY
ΑΓΩΝΑΣ: ………………………………..-…………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………………………………………………………
ΓΗΠΕΔΟ:…………………………………………………………………………….
ΟΜΑΔΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
ΟΜΑΔΑ
……………………….

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ
ΟΜΑΔΑ
……………………….

ΚΟΚΚΙΝΕΣ & ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΘΕΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
ΚΟΚΚΙΝΕΣ & ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

:

Μέγιστο: 10 βαθμοί σε κάθε αγώνα

ΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

:

Μέγιστο: 10 βαθμοί σε κάθε αγώνα

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ

:

Μέγιστο: 5 βαθμοί σε κάθε αγώνα

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

:

Μέγιστο: 5 βαθμοί σε κάθε αγώνα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

:

Μέγιστο: 10 βαθμοί σε κάθε αγώνα

:

Μέγιστο: 10 βαθμοί σε κάθε αγώνα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΘΕΑΤΩΝ

……………………….…………..

Ονοματεπώνυμο παρατηρητή

(εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός θεατών)

……………………………

Υπογραφή παρατηρητή
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ FAIR PLAY

ΚΟΚΚΙΝΕΣ & ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

:

Μέγιστο: 10 βαθμοί σε κάθε αγώνα ( Κόκκινη
κάρτα -3 βαθμοί έκαστη, Κίτρινη κάρτα -1
βαθμός έκαστη)

Στόχος: Ο περιορισμός των καρτών ανά παιχνίδι, καθώς και ο συνετισμός των ποδοσφαιριστών.
Επεξήγηση: Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που δύναται να συλλέξει κάθε ομάδα είναι δέκα (10)
ανά αγώνα. Στην περίπτωση αυτή η ομάδα θα πρέπει να έχει τελειώσει το παιχνίδι χωρίς καμία
παρατήρηση (κίτρινη ή κόκκινη κάρτα). Για κάθε κίτρινη κάρτα που δέχεται κάθε ομάδα, της
αφαιρείται από τον ανώτατο αριθμό βαθμών (δέκα βαθμοί) ένας (1) βαθμός, ενώ για κάθε κόκκινη
κάρτα που δέχεται, της αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.
ΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
: Μέγιστο: 10 βαθμοί σε κάθε αγώνα
Στόχος: Η δημιουργία των προϋποθέσεων για έναν καλύτερο αγώνα από άποψης θεάματος,
καθαρού χρόνου παιχνιδιού κ.ο.κ.
Επεξήγηση: Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που δύναται να συλλέξει κάθε ομάδα είναι δέκα (10)
ανά αγώνα. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν το Θετικό Παιχνίδι είναι: η επιδίωξη της νίκης τηρώντας
τους κανόνες και το fair play, το επιθετικό παιχνίδι, η δημιουργία φάσεων κατά τη διάρκεια του
αγώνα, ο καθαρός χρόνος παιχνιδιού, η αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη διάρκεια του αγώνα κτλ.
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ : Μέγιστο: 5 βαθμοί σε κάθε αγώνα
Στόχος: Ο σεβασμός προς τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή - συνάδελφο.
Επεξήγηση: Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που δύναται να συλλέξει κάθε ομάδα είναι πέντε (5)
βαθμοί ανά αγώνα. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν το Σεβασμό προς τον Αντίπαλο είναι: Η τήρηση
του fair play σε περίπτωση τραυματισμού, η παραδοχή της ήττας χωρίς δικαιολογίες, ο σεβασμός
προς τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές (χωρίς βιαιοπραγίες και ύβρεις).
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

:

Μέγιστο: 5 βαθμοί σε κάθε αγώνα

Στόχος: Ο σεβασμός προς τον διαιτητή.
Επεξήγηση: Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που δύναται να συλλέξει κάθε ομάδα είναι πέντε (5)
βαθμοί ανά αγώνα. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν το Σεβασμό προς τον Διαιτητή είναι: Η τήρηση
των αποφάσεων χωρίς διαμαρτυρία, η γνώση των κανόνων και η τήρηση αυτών χωρίς εσκεμμένη
προσπάθεια παραβίασης.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

:

Μέγιστο: 10 βαθμοί σε κάθε αγώνα

Στόχος: Η καλύτερη δυνατή συμπεριφορά των παραγόντων.
Επεξήγηση: Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που δύναται να συλλέξει κάθε ομάδα είναι δέκα (10)
βαθμοί ανά αγώνα. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν τη Συμπεριφορά των Παραγόντων είναι: Ο
σεβασμός προς τους ποδοσφαιριστές, τους διαιτητές και τους παράγοντες της αντίπαλης ομάδας, η
παρότρυνση προς τους ποδοσφαιριστές για την τήρηση των κανόνων και του fair play και του
Θετικού Παιχνιδιού.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΘΕΑΤΩΝ

:

Μέγιστο: 10 βαθμοί σε κάθε αγώνα

Στόχος: Η καλύτερη δυνατή συμπεριφορά των θεατών.
Επεξήγηση: Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που δύναται να συλλέξει κάθε ομάδα είναι δέκα (10)
βαθμοί ανά αγώνα και οι οποίοι θα απονέμονται μόνο στις περιπτώσεις όπου στο γήπεδο
παρευρίσκεται επαρκής αριθμός θεατών. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την συμπεριφορά θεατών
είναι: Η μη παραβίαση σχετικών κανονισμών, η θετική υποστήριξη προς την ομάδα τους,
αγωνιζομένους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
(κατά την παράταξη των ομάδων)
ΠΑΓΚΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ
ΠΑΓΚΟΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ

ΠΑΓΚΟΣ
ΙΑΤΡΟΥ
ΕΞΤΡΑ ΠΑΓΚΟΣ

ΠΑΓΚΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ

ΠΑΓΚΟΣ
4ου

ΠΑΓΚΟΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ

ΕΞΤΡΑ ΠΑΓΚΟΣ

ΠΑΓΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ
ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Φ.Α.

ΠΑΓΚΟΣ
4ου

ΠΑΓΚΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΚΑΘΕΤΑΙ Ο 4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΠΑΓΚΟΣ
ΙΑΤΡΟΥ

ΠΑΓΚΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΚΑΘΟΝΤΑΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ

ΕΞΤΡΑ ΠΑΓΚΟΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΞΤΡΑ ΠΑΓΚΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ

ΠΑΓΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ
ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΣΕΝΤΟΝΙ
SUPER
LEAGUE

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΙΣ ΜΠΑΛΑΣ
(BALL BOYS)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ & BANNER
SUPER LEAGUE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
(κατά τη διάρκεια του αγώνα)
ΠΑΓΚΟΣ
ΙΑΤΡΟΥ
ΕΞΤΡΑ ΠΑΓΚΟΣ

ΠΑΓΚΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ

ΠΑΓΚΟΣ
4ου

ΠΑΓΚΟΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ

ΕΞΤΡΑ ΠΑΓΚΟΣ

ΠΑΓΚΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ
ΠΑΓΚΟΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ

ΠΑΓΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ
ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Φ.Α.

ΠΑΓΚΟΣ
4ου

ΠΑΓΚΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΘΕΤΑΙ
Ο 4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΠΑΓΚΟΣ
ΙΑΤΡΟΥ

ΠΑΓΚΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΚΑΘΟΝΤΑΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ

ΕΞΤΡΑ ΠΑΓΚΟΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΞΤΡΑ ΠΑΓΚΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ

ΠΑΓΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ
ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΙΣ ΜΠΑΛΑΣ
(BALL BOYS)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

