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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
“Super League ” (Κανονική Περίοδος)
Η “Super League Ελλάδα” έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Καταστατικού της “Super League Ελλάδα”
2. Τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου
(Κ.Α.Π.), καθώς και των Κανόνων Παιχνιδιού, όπως ισχύουν κάθε φορά.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος “Super League” αγωνιστικής
περιόδου 2016 – 2017 (κανονική περίοδος), στους οποίους δικαίωμα συμμετοχής
έχουν δεκαέξι (16) ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με τους οικείους
κανονισμούς και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων (εφεξής οι «Π.Α.Ε.»).

ΕΝΟΤΗΤΑ A’: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1
Εφαρμοζόμενες Διατάξεις
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος ‘Super League’’ (εφ’ εξής Πρωτάθλημα) διέπονται
και διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις α) των Κανόνων του Παιχνιδιού (Laws of the
Game), των αποφάσεων και εγκυκλίων που ισχύουν διεθνώς, ως ορίζονται από το
Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) και τη FIFA, 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
και αποφάσεων της Ε.Π.Ο., στ) του Καταστατικού της “Super League Ελλάδα”, ζ) των
κανονισμών, αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών του Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα”,
εφόσον δεν αντίκεινται σε αντίστοιχες της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 2
Προκήρυξη Πρωταθλήματος
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 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 του Πρωταθλήματος,
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. Όλες οι Π.Α.Ε., για να συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα, θα πρέπει υποχρεωτικά να
συμμετέχουν με αντίστοιχες ομάδες και στα Πρωταθλήματα Υποδομής που
διεξάγονται με ευθύνη της Διοργανώτριας Αρχής (και στα οποία η συμμετοχή έχει
οριστεί ως υποχρεωτική από τη “Super League Ελλάδα”). Σε αντίθετη περίπτωση,
απαγορεύεται η συμμετοχή των ομάδων στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ή
αποβάλλονται απ’ αυτά σύμφωνα με την παρ. 7 του Άρθρο 19 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 4
Δήλωση Συμμετοχής
1. Οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα, πρέπει να καταθέσουν στη
Διοργανώτρια Αρχή το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
έγκριση της παρούσης από την ΕΠΟ γραπτή Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο
που αποστέλλεται στις Π.Α.Ε. 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). Κατ΄εξαίρεση σε
περίπτωση δικαστικών / δικαιοδοτικών εκκρεμοτήτων αναφορικά με συγκεκριμένες
Π.Α.Ε. (στο πλαίσιο των οποίων τίθεται προς δικαστική / δικαιοδοτική κρίση η
συμμετοχή τους ή μη στο Πρωτάθλημα) η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται με
απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. Ίδια παράταση μπορεί να χορηγείται επίσης με
απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της Super League για τις Π.Α.Ε. που
προβιβάζονται από την κατώτερη κατηγορία οι οποίες πάντως, σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να καταθέσουν τη δήλωση συμμετοχής και όσα άλλα έγγραφα
αναφέρονται στην παρούσα το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από
την εγγραφή τους στο συνεταιρισμό.
2. Επίσης, μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία, οι Π.Α.Ε. πρέπει να καταβάλουν στη
“Super League Ελλάδα” με επιταγή ημέρας αναγνωρισμένης τράπεζας ή με
τραπεζικό έμβασμα:
α) ποσό δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ως δικαίωμα – (παράβολο) συμμετοχής της
στο Πρωτάθλημα.
β) ποσό πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ως προκαταβολή για την ιατρική ασφάλιση
των ποδοσφαιριστών όπως προβλέπεται από το Άρθρο 13 της παρούσας (πλην των
Π.Α.Ε. που προβαίνουν στην προβλεπόμενη, από το Άρθρο 13, αυτόνομη ασφάλιση
των ποδοσφαιριστών).
3. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται, πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, να υποβάλλουν τα
ακόλουθα έγγραφα στη Διοργανώτρια Αρχή:
α) Αναλυτική Κοινή Κατάσταση Δύναμης - Υγείας Ποδοσφαιριστών Ομάδας στην
οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των ποδοσφαιριστών
(ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου Ε.Π.Ο., αριθμό φανέλας,
όνομα που αναγράφεται στη φανέλα), καθώς και η επωνυμία της Π.Α.Ε. που
ανήκουν. Η κατάσταση θα πρέπει να φέρει ιατρική θεώρηση, στην οποία θα
αναφέρεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στην κατάσταση ποδοσφαιριστές είναι
απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ).

β) Έγγραφη συγκατάθεση του νομικού προσώπου στο οποίο ανήκουν τα γήπεδα
τα οποία δηλώνονται ως έδρες (κύρια και εναλλακτική, βλ. Άρθρο 7 της παρούσης)
χωρίς περιοριστικούς όρους σχετικά με την αποδοχή των ισχυουσών διατάξεων του
Κ.Α.Π. και της παρούσας προκήρυξης. Πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά η
παραχώρηση του γηπέδου προς χρήση αποκλειστική για αγώνες της Π.Α.Ε. στο
Πρωτάθλημα, ενόψει της αγωνιστικής περιόδου2016 – 2017.
γ) Γνήσιο αντίγραφο της σύμβασης υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για
τους ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους, με ιατροφαρμακευτική ή
ασφαλιστική εταιρεία (σε περίπτωση που η Π.Α.Ε. δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της “Super League Ελλάδα”, βλ. Άρθρο 13 της
παρούσας).
Άρθρο 5
Πρόγραμμα Αγώνων
Ισχύουν όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κ.Α.Π. όπως ισχύουν κάθε φορά, σε
συνδυασμό με το καταστατικό, τις συμβάσεις κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών και
συναφών δικαιωμάτων και τις εκάστοτε αποφάσεις των καταστατικών οργάνων της
“Super League Ελλάδα”.
Το Πρωτάθλημα διεξάγεται σε δύο (2) γύρους επί τη βάσει κλήρωσης που γίνεται προ
της έναρξης αυτού. Σε κάθε γύρο όλες οι ομάδες αγωνίζονται εναντίον όλων των
λοιπών ομάδων ενώ συνολικά θα διεξαχθούν τριάντα (30) αγωνιστικές. Μετά τη λήξη
και του δεύτερου γύρου διεξάγονται αγώνες κατάταξης (playoff) κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης.
Άρθρο 6
Ημέρα και Ώρα Τέλεσης Αγώνων
1. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. 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 τα σχετικά άρθρα του
Κ.Α.Π.
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 σαράντα οκτώ (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 Αγώνων
1. Σχετικά με τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που
αναφέρονται στους Κανόνες του Παιχνιδιού της FIFA και του Κ.Α.Π., οι
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων
Ε.Π.Ο. – UEFA που ισχύει για την αγωνιστική περίοδο 2016 – 2017, καθώς και όσα
ορίζονται στον Κανονισμό Γηπέδων και Ασφαλείας & Προστασίας των Αγώνων.
Παράλληλα λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις κεντρικής
διαχείρισης τηλεοπτικών και συναφών δικαιωμάτων.
2. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να προσκομίσουν στη Διοργανώτρια Αρχή, τις άδειες
καταλληλότητας της κύριας και της εναλλακτικής έδρας τους, από την οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Όλα τα γήπεδα, κατά 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, 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.
4. Σε περίπτωση άρνησης παραχώρησης ή/και διάθεσης του γηπέδου, κατά τη διάρκεια
του Πρωταθλήματος, από την Π.Α.Ε. ή το νομικό πρόσωπο 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”.
5. 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
στο οποίο ανήκει το γήπεδο χωρίς περιοριστικούς όρους. Στη 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 αποκλειστικά για αγώνες της Π.Α.Ε. στο Πρωτάθλημα, ενόψει
της αγωνιστικής περιόδου 2016 – 2017 (πλην αν παρέχεται ειδική έγγραφη άδεια
από τη Super League Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 10 του Κ.Α.Π.). Σε
αντίθετη περίπτωση, το γήπεδο δεν θα γίνεται δεκτό ως έδρα της ομάδας.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η χρήση του αγωνιστικού χώρου δεν
θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως (Σημ: δεν θα πρέπει να
διεξάγονται παραπάνω από δύο αγώνες ή δύο προπονήσεις ή ένας αγώνας και μία
προπόνηση εβδομαδιαίως). Σε περίπτωση που κάποια Π.Α.Ε. δεν τηρήσει το όριο
χρήσης του αγωνιστικού χώρου τότε θα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο
Άρθρο 25 του συνημμένου Κανονισμού Πρωταθλήματος ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης προκήρυξης.
6. Με τη δήλωση συμμετοχής, η εκάστοτε Π.Α.Ε. δύναται να δηλώσει εναλλακτική
έδρα, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή αγώνα για οποιοδήποτε λόγο
στην κύρια έδρα. Για την χρήση της εναλλακτικής έδρας, ισχύουν όσα αναφέρονται
στον Κ.Α.Π. και στο παρόν άρθρο.
7. Κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος, εάν ομάδα από ενδεχόμενη αδυναμία (η
οποία θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε λόγους ακαταλληλότητας του γηπέδου
ή ανάκλησης της άδειας, Άρθρο 8 του Κ.Α.Π., και θα διαπιστώνεται από τη
διοργανώτρια) ή λόγω κακής κατάστασης του χλοοτάπητα (ως θα κρίνεται κατά
περίπτωση από το Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα”) 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. και ο
χλοοτάπητάς της δεν είναι σε κακή κατάσταση) 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.
8. Για ακατάλληλο και αντικανονικό γήπεδο εφαρμόζονται όλα όσα προβλέπονται από
τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.
Άρθρο 8
Βαθμολογική Κατάταξη
1. 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.
2. 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.
3. Η “Super League Ελλάδα” θα διοργανώσει αγώνες κατάταξης (play-off) για τη
συμμετοχή των ομάδων στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, μετά τη λήξη του
Πρωταθλήματος (κανονικής περιόδου 2016-17) της παρούσης προκήρυξης. Στα
play-off θα συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν την 2η, 3η, 4η και 5η θέση
της βαθμολογίας κανονικής περιόδου κατ΄ αντιστοιχία με όσα ίσχυσαν την
αγωνιστική περίοδο 2015-16 και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν λάβει
(τελεσίδικα) άδεια Ε.Π.Ο. για την αγωνιστική περίοδο 2017-18. Ειδικότερα θέματα

οργάνωσης και ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής των Π.Α.Ε. στα play-off θα
οριστούν με την ειδική προκήρυξη play-off που θα καταρτιστεί προ της έναρξης
αυτών και θα εγκριθεί από τη Γ.Σ. της “Super League Ελλάδα”.
Άρθρο 9
Συμμετοχή στις Διοργανώσεις UEFA
Ο αριθμός των ομάδων που θα μετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA (Champions
League, Europa League) την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 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.
Άρθρο 10
Υποβιβασμός - Προβιβασμός
1. Οι Π.Α.Ε. που θα καταλάβουν τις δύο (2) τελευταίες θέσεις (μετά και την
ολοκλήρωση ενδεχόμενης διαδικασίας αγώνων κατάταξης) της βαθμολογικής
κατάταξης του Πρωταθλήματος, υποβιβάζονται απ’ ευθείας στην αμέσως κατώτερη
κατηγορία (Football League), με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην
παράγραφο 4 του Άρθρου 4 του Κανονισμού Αγώνων Επαγγελματικών Ομάδων.
2. Στο Πρωτάθλημα, αγωνιστικής περιόδου 2017-2018 θα προβιβασθούν οι ομάδες
που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση στην βαθμολογική κατάταξη του
Πρωταθλήματος της Football League, όπως αυτές δηλωθούν από την Football
League (με ή χωρίς τη διεξαγωγή αγώνων play-off αναλόγως των όσων ορίζει / θα
ορίσει η οικεία προκήρυξη της Football League), με την επιφύλαξη των
αναφερομένων στην παράγραφο 4 του Άρθρου 4 του Κανονισμού Αγώνων
Επαγγελματικών Ομάδων.
3. Κατά την αγωνιστική περίοδο 2017 – 2018, στο οικείο Πρωτάθλημα που θα
διοργανώσει η “Super League Ελλάδα” δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν δεκαέξι (16)
Π.Α.Ε., σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της παρούσης.
Άρθρο 11
Έπαθλα Πρωταθλήματος
Στην Π.Α.Ε. που θα καταλάβει την πρώτη θέση στην βαθμολογική κατάταξη του
Πρωταθλήματος θα απονεμηθεί Κύπελλο. Στους ποδοσφαιριστές, στο προπονητικό
προσωπικό καθώς και στον πρόεδρο του Δ.Σ. της πρωταθλήτριας Π.Α.Ε. θα
απονεμηθούν ατομικά μετάλλια, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν δύναται να
ξεπεράσει τα πενήντα (50).

Η “Super League Ελλάδα” δημιούργησε ένα κύπελλο αναγνωρίσιμο το οποίο είναι το
ίδιο για τις αγωνιστικές περιόδους 2013 – 14, 2014 – 15, 2015 – 16, 2016 – 17, 2017 –
18. 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 πρωταθλήτριας ομάδας.
Το Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα” δύναται να θεσπίσει και άλλα έπαθλα προκειμένου
να επιβραβεύσει ομάδες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (π.χ. καλύτερη
βαθμολογία fair play, υψηλότερη βαθμολογική κατάταξη - πέραν των Π.Α.Ε.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Π.Α.Ο.Κ., Α.Ε.Κ. κ.τ.λ.) με απόφαση του Δ.Σ. αυτής.
Άρθρο 12
Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή των
κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν στις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες
του Πρωταθλήματος και κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση
και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα διαιτητικά όργανα του
ποδοσφαίρου. Με τη δήλωση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα και με την αποδοχή της
παρούσας, οι Π.Α.Ε. συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια
διαιτητικά όργανα για την επίλυση των αθλητικών διαφορών, τα προβλεπόμενα από
τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη
δυνατότητα των Π.Α.Ε. να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, για την επίλυση
αθλητικών διαφορών, ενώπιων των τακτικών αστικών δικαστηρίων, με οποιαδήποτε
διαδικασία, περιλαμβανόμενης και της ειδικής διαδικασίας των Άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ.
Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν Άρθρο 12, τότε, με
απόφαση του Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα”, η υπαίτια Π.Α.Ε. θα αποβάλλεται από
το Πρωτάθλημα, θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε αυτό για τρία (3) ημερολογιακά
έτη και θα καταπίπτει εις βάρος της και υπέρ της “Super League Ελλάδα” ποινική ρήτρα
ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000€).
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.
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 πέντε
χιλιάδων (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, αυτά καθορίζονται ως εξής:
α) Για αντικανονικότητα γηπέδου τετρακόσια (400€) ευρώ
β) Για παράβαση διατάξεων του Κ.Α.Π. τετρακόσια (400€) ευρώ
γ) Για αντικανονική διακοπή αγώνα επτακόσια πενήντα (750€) ευρώ
δ) Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή επτακόσια πενήντα (750€) ευρώ
ε) Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή τετρακόσια (400€) ευρώ
στ) Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις τετρακόσια (400€) ευρώ
3. Στα παραπάνω ποσά παραβόλων συμπεριλαμβάνεται και το τέλος λειτουργίας του
Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου, το οποίο καθορίζεται στα
τριακόσια (300€) ευρώ και δεν επιστρέφεται με την έκδοση της απόφασης.
4. Τα ως άνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Super
League Ελλάδα.
Άρθρο 15
Δίκαιο Παιχνίδι (Fair Play)
H “Super League Ελλάδα”, για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017, δύναται να
απονείμει βραβείο “Fair Play’’, όπως αυτό τυχόν 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.

Κόκκινες και κίτρινες κάρτες
Σεβασμός προς τον αντίπαλο
Σεβασμός προς το διαιτητή
Συμπεριφορά Ποδοσφαιριστών

5.
6.

Συμπεριφορά Παραγόντων
Συμπεριφορά του Κοινού
Άρθρο 16
Νομική Φύση της Προκήρυξης

Με την αποδοχή της προκήρυξης και των παραρτημάτων αυτής συντελείται σύμβαση η
οποία δεσμεύει αμοιβαία τις Π.Α.Ε. και τη “Super League Ελλάδα” τόσο ως προς όλους
του όρους αυτής, όσο και ως προς τις διατάξεις των κανονιστικών κειμένων 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. Η παρούσα προκήρυξη καθώς και ο Κανονισμός
Διεξαγωγής Πρωταθλήματος ισχύουν συμπληρωματικά του Κ.Α.Π., του Πειθαρχικού
Κώδικα και των λοιπών κανονιστικών κειμένων του Άρθρου 1 της παρούσης.
Άρθρο 17
Τελική Διάταξη
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή και τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ή
του Καταστατικού της E.Π.Ο. και της “Super League Ελλάδα” ή των κανονισμών της
E.Π.Ο. και της “Super League Ελλάδα” ή των λοιπών κανονιστικών κειμένων του
Άρθρου 1 της παρούσης, θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. της “Super League
Ελλάδα”. Οι διατάξεις της παρούσης έχουν υποδεέστερη ισχύ σε σχέση με νομοθετικές
διατάξεις ή διατάξεις της εκτελεστικής εξουσίας ή τα καταστατικά και τους κανονισμούς
της FIFA, της UEFA και της ΕΠΟ, είτε υφιστάμενες είτε μελλοντικές.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: Θέματα Διοργάνωσης Αγώνων
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Προσωπικό Αγώνων
Παρατηρητής Αγώνα
Συντονιστής Εγκατάστασης
Συνάντηση Προετοιμασίας Αγώνα
Λειτουργία Γηπέδων & Θέματα Προετοιμασίας Διοργάνωσης Αγώνων
Εξοπλισμός Ομάδων και Θέματα Αγωνιστικών Χώρων

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’: Θέματα Διαπιστεύσεων, Προσκλήσεων & Εισιτηρίων
Άρθρο 7. Θέματα Διαπίστευσης
Άρθρο 8. Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης
Άρθρο 9. Οικονομική Εκκαθάριση Αγώνων
Άρθρο 10. Θέματα Εισιτηρίων
Άρθρο 11. Υποχρεώσεις των Π.Α.Ε. σχετικά με τα Εισιτήρια
Άρθρο 12. Τιμολόγηση Εισιτηρίων
Άρθρο 13. Διαδικασία Παραγγελίας Εισιτηρίων
Άρθρο 14. Διαδικασία Κατανομής και Διανομής των Εισιτηρίων στις Περιπτώσεις
όπου Επιτρέπεται η Μετακίνηση Οργανωμένων Φιλάθλων
Άρθρο 15. Θέματα Εισιτηρίων Διαρκείας
Άρθρο 16. Θέματα Προσκλήσεων και Θέσεων Επισήμων
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’: Υπηρεσίες
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Θέματα Ασφάλειας Διεξαγωγής Αγώνων
Θέματα Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης (Doping)
Υπηρεσίες και Θέματα Αθλητών & Συνοδών Ομάδων
Υπηρεσίες Διαιτητών & Παρατηρητών
Υπηρεσίες και Θέματα Χορηγών, Τηλεοπτικών Φορέων και Λοιπών Τρίτων
Υπηρεσίες και Θέματα Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων
Υπηρεσίες και Θέματα Τύπου
Ιατρικές Υπηρεσίες

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’: Άλλες Διατάξεις
Άρθρο 25. Κυρώσεις
Άρθρο 26. Διατάξεις και Κανονισμοί
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’: Παραρτήματα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα

I: Δήλωση Συμμετοχής
ΙI: Αναλυτική Κοινή Κατάσταση Δύναμης - Υγείας Ποδοσφαιριστών Ομάδας
ΙII: Σύστημα Αξιολόγησης Fair Play
IV: Οργανόγραμμα Διοργάνωσης Αγώνα
V: Διάταξη Συμμετεχόντων Συνάντησης Προετοιμασίας Αγώνα

Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα

VI: Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής Θύρας
VII: Κανονισμός Στολών
VIII: Υπόδειγμα Οικονομικής Εκκαθάρισης
IX: Θέματα Διοργάνωσης Αγώνα Ι
X: Θέματα Διοργάνωσης Αγώνα ΙI

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Άρθρο 1
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 IV) 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 του Πρωταθλήματος περιόδου 20162017:












Υπεύθυνος Διοργάνωσης Αγώνα: με κύρια καθήκοντα τον συντονισμό των
Στελεχών του Οργανογράμματος Διοργάνωσης Αγώνα, τη συνεργασία με τους
εντεταλμένους από τη διοργανώτρια Παρατηρητή Αγώνα και Συντονιστή
Εγκατάστασης, την προετοιμασία της εγκατάστασης και του προσωπικού για τη
διεξαγωγή του αγώνα και την επίλυση τυχόν θεμάτων που αφορούν στη
λειτουργία της εγκατάστασης τόσο πριν τους αγώνες αλλά και κατά τη διάρκεια
αυτών.
Υπεύθυνος Τεχνικών Θεμάτων Εγκατάστασης: με κύρια καθήκοντα την
προετοιμασία της εγκατάστασης από πλευράς τεχνικών θεμάτων (π.χ.
καθαριότητα, φωτισμός, αποκατάσταση ζημιών, παροχή ρεύματος σε
πελατειακές ομάδες, εξασφάλιση γεννήτριας, παροχή νερού, λειτουργία
κυλικείων κτλ.) καθώς και την επίλυση τυχόν θεμάτων που αφορούν στη
λειτουργία της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Υπεύθυνος Αγωνιστικών Υπηρεσιών: με κύρια καθήκοντα την προετοιμασία των
αποδυτηρίων για την άφιξη των ομάδων, διαιτητών, παρατηρητών (εξοπλισμός
σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειοδότησης και την Προκήρυξη, καθαριότητα,
παροχή υλικού στις ομάδες κ.α.), την προετοιμασία του αγωνιστικού χώρου για
τη διεξαγωγή του αγώνα (μπάλες, σημαιάκια, πάγκοι, τέρματα, δίχτυα, κούρεμα
αγ. χώρου κτλ.) καθώς και την εκπαίδευση και επίβλεψη των ball-boys.
Υπεύθυνος Ασφαλείας Αγώνων (ή αναπληρωτής Υπ. Ασφαλείας Αγώνων): με
κύριες αρμοδιότητες σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Ασφαλείας της
Ε.Π.Ο.
Υπεύθυνος Χορηγών: με κύρια καθήκοντα τον έλεγχο, υλοποίηση και
προστασία των χορηγικών προγραμμάτων (βάσει συμβάσεων) της Π.Α.Ε., τον
έλεγχο, υλοποίηση και προστασία των χορηγικών προγραμμάτων (βάσει
συμβάσεων) της διοργανώτριας σε συνεργασία με τα στελέχη της (Εμπορική
Διεύθυνση).
Υπεύθυνος Υπηρεσιών Τύπου & Τηλεοπτικής Μετάδοσης: με κύρια καθήκοντα
τον έλεγχο και την υλοποίηση της σύμβασης Κεντρικής Διαχείρισης
Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων, τη συνεργασία με στελέχη της διοργανώτριας και
εμπλεκόμενους φορείς (κάτοχος τηλεοπτικών δικαιωμάτων, στατιστική
υπηρεσία κ.α.) για όλα τα θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες Τύπου &





Τηλεοπτικής Μετάδοσης, την εξυπηρέτηση των δημοσιογράφων ραδιοφωνικών
σταθμών και γραπτού Τύπου καθώς και των φωτογράφων (εξασφάλιση θέσης
για όλα τα μέσα, ενημέρωση, παροχή εξοπλισμού κτλ.) και το συντονισμό της
Συνέντευξης Τύπου μετά τη λήξη των αγώνων.
Υπεύθυνος Ιατρικών Υπηρεσιών Σταδίου (Ιατρός Αγώνα): με κύρια καθήκοντα
την αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών τόσο σε ποδοσφαιριστές, διαιτητές,
εμπλεκόμενους στη διοργάνωση του αγώνα φορείς όσο και σε φιλάθλους,
καθώς και την οργάνωση του ιατρείου της εγκατάστασης.
Υπεύθυνος Εισιτηρίων & Οικονομικής Διαχείρισης: με κύρια καθήκοντα την
εκκαθάριση εισιτηρίων και τη σύνταξη της οικονομικής εκκαθάρισης.

Τα ονόματα των παραπάνω στελεχών δηλώνονται στον Παρατηρητή Αγώνα κατά
τη Συνάντηση Προετοιμασίας την ημέρα του αγώνα και οφείλουν να
παρουσιαστούν και να επικοινωνήσουν με τον Παρατηρητή Αγώνα και τον
Συντονιστή Εγκατάστασης αν και όποτε αυτό τους ζητηθεί.
2. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διαθέτουν για τη διοργάνωση των αγώνων τουλάχιστον
δώδεκα (12) επαναφορείς μπάλας (ballboys) που θα στέκονται σε προκαθορισμένες
θέσεις περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου και θα ενεργούν με βάση το Εγχειρίδιο
Λειτουργίας Επαναφορέων Μπάλας. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί απουσία των
ballboys ή ταυτόχρονη, εσκεμμένη και επαναλαμβανόμενη επαναφορά πολλών
μπαλών στον αγωνιστικό χώρο με συνέπεια την προσωρινή διακοπή του αγώνα, ο
διαιτητής το αναγράφει στο Φύλλο Αγώνα και η ομάδα τιμωρείται με πρόστιμο που
κυμαίνεται από δέκα έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (10.000 – 50.000€) το οποίο
επιβάλλεται από το Πρωτοβάθμιου Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της “Super
League Ελλάδα”. Πέρα των καθηκόντων που προβλέπονται στο ως άνω Εγχειρίδιο,
τα ballboys πριν την έναρξη του αγώνα οφείλουν να κρατάνε το σεντόνι σέντρας
της “Super League Ελλάδα” εφόσον αυτό προβλέπεται από χορηγικές υποχρεώσεις
της διοργανώτριας.
3. Επίσης, πέρα των ballboys, οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διαθέτουν, είκοσι πέντε (25)
παιδιά ηλικίας από έξι έως δώδεκα (6-12) ετών, για τη συνοδεία των
ποδοσφαιριστών (έντεκα ανά ομάδα) και των διαιτητών κατά την είσοδό τους στον
αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη των εντός έδρας αγώνων τους. Όλα τα παιδιά θα
φοράνε ειδικά μπλουζάκια (t-shirts) με δημιουργικό αποκλειστικής επιλογής της
“Super League Ελλάδα”, τα οποία θα παρέχει στις Π.Α.Ε. η διοργανώτρια.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη ενδυμασία που δεν συνάδει με τα παραπάνω. Κατ’
εξαίρεση, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης των είκοσι πέντε (25) παιδιών,
και κατόπιν συμφωνίας με τον Συντονιστή Εγκατάστασης, επιτρέπεται η παρουσία
δύο (2) παιδιών παράταξης που θα συνοδεύουν τους αρχηγούς των ομάδων.
4. 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 2
Παρατηρητής Αγώνα
1. Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π., και τον εγκεκριμένο από την Ε.Π.Ο. ή
την Super League Ελλάδα Κανονισμό Παρατηρητών, ο οποίος και καθορίζει τα
ειδικότερα καθήκοντα των παρατηρητών αγώνων, σε συνδυασμό με τις ανάγκες
της διοργανώτριας, η Διοργανώτρια Αρχή ορίζει Παρατηρητή Αγώνα 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 και Ασφαλείας που
πραγματοποιείται από την Αστυνομία πέντε (5) με δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τον
αγώνα, στο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα. Σε περίπτωση που αδυνατεί να
παρευρεθεί, αναπληρώνεται από τον Συντονιστή Εγκατάστασης ή από άλλον
Παρατηρητή Αγώνα ή Συντονιστή Εγκατάστασης που θα ορίζει η διοργανώτρια
κατά περίπτωση. Επίσης, ο Παρατηρητής Αγώνα συγκαλεί, το πρωί του αγώνα, τη
Συνάντηση Προετοιμασίας Αγώνα όπως αυτή περιγράφεται σε σχετικό άρθρο της
παρούσης.
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. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, απουσιάσει ο Παρατηρητής Αγώνα που όρισε η “Super
League Ελλάδα”, τα καθήκοντα του αναλαμβάνει ο βοηθός Παρατηρητή (εφόσον
έχει οριστεί), ο οποίος και συντάσσει τη σχετική Έκθεση. Σε περίπτωση που δεν
έχει οριστεί βοηθός, χρέη Παρατηρητή Αγώνα αναλαμβάνει ο Συντονιστής
Εγκατάστασης. Σε περίπτωση κωλύματος και του τελευταίου εφαρμόζεται ό,τι
ορίζεται στον Κανονισμό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
5. Ειδικότερα, απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των αποδυτηρίων διαιτητών
οποιουδήποτε αξιωματούχου και ποδοσφαιριστή ομάδων. Σε περίπτωση παράβασης
επιβάλλεται η αντίστοιχη ποινή που προβλέπεται στον Πειθαρχικό Κώδικα.
Οποιοδήποτε έγγραφο απευθύνεται από τις ομάδες προς τους διαιτητές (λίστα
ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων, διατύπωση θέσεων, κατάσταση υγείας νόμιμα
θεωρημένη) παραδίδεται στον Παρατηρητή Αγώνα εβδομήντα πέντε λεπτά (75’)

πριν την έναρξη, ο οποίος το προσκομίζει στον διαιτητή και παραδίδει από ένα
αντίγραφο στις δύο ομάδες και στον Υπεύθυνο Τύπου της γηπεδούχου.
6. Ο Υπεύθυνος Διοργάνωσης Αγώνα της γηπεδούχου Π.Α.Ε. οφείλει να συνεργάζεται
και να ακολουθεί τις οδηγίες του Παρατηρητή Αγώνα και του Συντονιστή
Εγκατάστασης της “Super League Ελλάδα” 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 3
Συντονιστής Εγκατάστασης
1. Ο Συντονιστής Εγκατάστασης είναι το πρόσωπο που ορίζεται από τη “Super League
Ελλάδα” στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου και έχει κατά τη διάρκεια του
Πρωταθλήματος την ευθύνη μιας ή περισσότερων ομάδων και της αγωνιστικής
εγκατάστασης που χρησιμοποιούν με απώτερο σκοπό την παροχή βοήθειας σε
οργανωτικά θέματα αγώνων.
2. Πέραν της παροχής υποστήριξης στον Παρατηρητή Αγώνα, κύρια καθήκοντα του
Συντονιστή Εγκατάστασης είναι η προετοιμασία της εγκατάστασης για τη
διεξαγωγή του αγώνα, η επίλυση τυχόν θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία της
εγκατάστασης τόσο πριν τους αγώνες αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών, η άμεση
συνεργασία με τα στελέχη των Π.Α.Ε. που απαρτίζουν το Οργανόγραμμα
Διοργάνωσης Αγώνα, ο έλεγχος και η υλοποίηση της σύμβασης Κεντρικής
Διαχείρισης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων, η συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς για
όλα τα θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες Τύπου & Τηλεοπτικής Μετάδοσης, ο
έλεγχος, υλοποίηση και προστασία των χορηγικών προγραμμάτων (βάσει
συμβάσεων) της διοργανώτριας. 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 4
Συνάντηση Προετοιμασίας Αγώνα
1. Το πρωί της ημέρας του αγώνα και σε ώρα που ορίζεται από τη “Super League
Ελλάδα”, ο Παρατηρητής συγκαλεί τη Συνάντηση Προετοιμασίας Αγώνα
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) στο γήπεδο του αγώνα. Η οργάνωση της συνάντησης γίνεται με
ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας και την επιμελείται ο Συντονιστής Εγκατάστασης
της “Super League Ελλάδα”. Στη Συνάντηση Προετοιμασίας Αγώνα συζητούνται
θέματα οργάνωσης αγώνα και παραβρίσκονται υποχρεωτικά οι εξής:



Παρατηρητής Αγώνα
Συντονιστής Εγκατάστασης









Εκπρόσωπος των Διαιτητών
Υπεύθυνος Διοργάνωσης Αγώνων της γηπεδούχου ομάδας
Υπεύθυνος Ασφαλείας της γηπεδούχου ομάδας
Υπεύθυνος Τεχνικών Θεμάτων Εγκατάστασης
Εκπρόσωπος της φιλοξενούμενης ομάδας (υποχρεωτικά ο επίσημος
εκπρόσωπος της ομάδας και ο Υπεύθυνος Ασφαλείας κατά τις περιπτώσεις όπου
αναμένεται μετακίνηση φιλάθλων)
Εκπρόσωπος της Αστυνομίας

Προαιρετικά επιτρέπεται να παρευρίσκονται και οι εξής:
 Εκπρόσωπος Ε.Κ.Α.Β.
 Εκπρόσωπος Ε.Σ.ΚΑ.Ν.
 Εκπρόσωπος Πυροσβεστικής
2. Η Συνάντηση Προετοιμασίας Αγώνα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση υπαρκτών
αλλά και πιθανών προβλημάτων. Γι’ αυτό το λόγο, η αδικαιολόγητη απουσία ενός
εκ των προαναφερομένων που υποχρεωτικά πρέπει να παρευρίσκονται, θα
καταγράφεται στην Έκθεση Παρατηρητή για παρεμπόδιση του έργου του. Δεν
επιτρέπεται η επίσημη εκπροσώπηση μίας ομάδας να γίνεται μόνο από τον
φροντιστή της. Σε περίπτωση μη εμφάνισης των επίσημων εκπροσώπων των δύο
Π.Α.Ε. το γεγονός θα καταγραφεί από τον Παρατηρητή Αγώνα προκειμένου να
επιβληθεί η προβλεπόμενη ποινή. Η διάταξη των θέσεων των συμμετεχόντων κατά
τη συνάντηση περιγράφονται στο Παράρτημα V.
3. Ο Παρατηρητής Αγώνα μπορεί να ζητήσει από τη γηπεδούχο Π.Α.Ε. να του γίνει μία
ξενάγηση για επιθεώρηση στο γήπεδο τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της
Συνάντησης Προετοιμασίας Αγώνα με τη συνοδεία του Συντονιστή Εγκατάστασης
και του Υπευθύνου Διοργάνωσης Αγώνα.
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 5
Λειτουργία Γηπέδων & Θέματα Προετοιμασίας Διοργάνωσης Αγώνων
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 πμ. μέχρι και δύο
(2) ώρες μετά τη 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 στο άνοιγμα θύρας/ών για
τις ανάγκες των φιλάθλων ή/και 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. Επισυνάπτεται ως Παράρτημα VI στον παρόντα κανονισμά
μη υποχρεωτικό υπόδειγμα ενός τέτοιου Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής
Θυρών.
5. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης (βράβευση, χορηγικές εκδηλώσεις για
επικοινωνιακούς-προωθητικούς σκοπούς κ.α.) στα πλαίσια της διεξαγωγής των
αγώνων του Πρωταθλήματος, είτε πριν την έναρξη του αγώνα είτε κατά τη
διάρκεια του ημιχρόνου, οι Π.Α.Ε. οφείλουν υποχρεωτικά να ενημερώνουν
εγγράφως τη “Super League Ελλάδα”, το αργότερο σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν
την έναρξη του αγώνα. Η “Super League Ελλάδα” λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό,
το τελετουργικό και τη διάρκεια της εκδήλωσης θα δίνει τη σχετική άδεια για την
τέλεση της εκδήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, για τη τέλεση οποιασδήποτε
εκδήλωσης, θα πρέπει να υπάρχει σχετική έγγραφη έγκριση της διοργανώτριας.
6. Ο χώρος προθέρμανσης των αναπληρωματικών ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια
του αγώνα, καθορίζεται από το διαιτητή στη Συνάντηση Προετοιμασίας Αγώνα
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε γηπέδου και το χώρο που υπάρχει
για την προθέρμανση των αναπληρωματικών. Κατά βάση, μέχρι τρεις (3)
ποδοσφαιριστές ανά Π.Α.Ε. δύνανται να κάνουν προθέρμανση την ίδια χρονική
στιγμή. Ο γυμναστής κάθε ομάδας (το πρόσωπο που αναγράφεται στο Φύλλο
Αγώνα) επιτρέπεται να παρευρίσκεται στο χώρο προθέρμανσης των
αναπληρωματικών ποδοσφαιριστών εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Σε κάθε
περίπτωση, το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να σέβεται τις αποφάσεις των διαιτητών.
7. Η “Super League Ελλάδα” δύναται να συντάξει κατά τη διάρκεια της χρονιάς
Εγχειρίδιο Λειτουργικού Σχεδιασμού για κάθε γήπεδο ξεχωριστά, καθώς και ειδικούς
κανονισμούς (οι οποίοι θα τελούν υπό την έγκριση της ΕΠΟ) 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 6
Εξοπλισμός Ομάδων και Θέματα Αγωνιστικών Χώρων
1. Σχετικά με τις στολές των ομάδων ισχύουν όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο
του Κ.Α.Π., καθώς και στο συνημμένο Κανονισμό Στολών της “Super League
Ελλάδα” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ).
2. Οι Π.Α.Ε. δηλώνουν (στη Δήλωση Συμμετοχής) στη διοργανώτρια τα χρώματα των
ποδοσφαιρικών ενδυμασιών πρώτης, δεύτερης και τρίτης (εφόσον υπάρχει)
επιλογής πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.
3. Υλικά δείγματα ολοκληρωμένης ποδοσφαιρικής στολής (φανέλα, παντελονάκι και
κάλτσες) πρώτης και δεύτερης επιλογής πρέπει να υποβληθούν στη “Super League
Ελλάδα” για έγκριση μέχρι τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016. Εντός τριών (3)
ημερών, θα κοινοποιείται εγγράφως απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής στην
Π.Α.Ε., με την οποία θα εγκρίνονται οι ποδοσφαιρικές στολές ή θα απορρίπτονται
με παράλληλη ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις που πρέπει να
πραγματοποιηθούν προκείμενου να εγκριθεί η εκάστοτε ποδοσφαιρική στολή.
Εφόσον μια Π.Α.Ε. επιθυμεί να χρησιμοποιήσει και την τρίτη ποδοσφαιρική στολή,
ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Παράλληλα, κατά την παραπάνω ημερομηνία, οι
Π.Α.Ε. υποχρεούνται να αποστείλουν στη Διοργανώτρια Αρχή και σε ηλεκτρονική
μορφή τις ποδοσφαιρικές στολές (φανέλα, παντελονάκι και κάλτσες) πρώτης,
δεύτερης και τρίτης (εφόσον υπάρχει) επιλογής καθώς και τις αντίστοιχες για τους
τερματοφύλακες.
4. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να συνεργάζονται με εξειδικευμένη εργολήπτρια εταιρεία,
υπεύθυνη για τη συντήρηση των αγωνιστικών χώρων. Ο χλοοτάπητας πρέπει να
διατηρείται σε άριστη κατάσταση όσον αφορά στην ποιότητα, πυκνότητα και στο
ύψος κουρέματος (κοντό) το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 30 χιλιοστά
(30mm). Για χάρη της ομοιομορφίας των αγωνιστικών χώρων αλλά και της
καλύτερης εξυπηρέτησης των βοηθών διαιτητών, το χόρτο ενδείκνυται να είναι
κουρεμένο σε λωρίδες των 5,5 μέτρων με εναλλαγή του σκούρου και ανοικτού
πράσινου χρώματος. Επιπροσθέτως, θα πρέπει η χρήση του αγωνιστικού χώρου να
μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως. (Σημ: δεν θα πρέπει να
διεξάγονται παραπάνω από δύο αγώνες ή δύο προπονήσεις ή ένας αγώνας και μία
προπόνηση εβδομαδιαίως). Σε περίπτωση που κάποια Π.Α.Ε. δεν τηρήσει το όριο
χρήσης του αγωνιστικού χώρου τότε θα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο
Άρθρο 25 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και οι οικείες διατάξεις του ΚΑΠ.
5. Σε περιπτώσεις βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων σε αγώνες του Πρωταθλήματος,
η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να διατηρεί τον αγωνιστικό χώρο σε καλή κατάσταση
εξαντλώντας όλα τα μέσα σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Οφείλει να έχει
στην κατοχή της μηχανήματα και εργαλεία για την προστασία του αγωνιστικού
χώρου (προστατευτικά καλύμματα, αντλίες, ειδικά μηχανήματα καθαρισμού, κ.α.)

και την απομάκρυνση του νερού και του χιονιού. Εάν δεν παρέχονται τα παραπάνω
και δεν διεξαχθεί ο αγώνας λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου με
ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, τότε, η υπαίτια ομάδα, πέρα των προβλεπομένων
από έτερα κανονιστικά κείμενα, θα τιμωρείται με πρόστιμο τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000€) το οποίο επιβάλλεται απότο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό
Όργανο.
6. 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 του
Παιχνιδιού. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αναπαραγωγή πραγματικών ή εικονικών
αντιπροσωπευτικών λογοτύπων ή εμβλημάτων της διοργανώτριας, των ομάδων ή
άλλων οργάνων στον αγωνιστικό χώρο, τα δίχτυα και τις επιφάνειες που
περικλείουν, τα τέρματα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επίσης, 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.
7. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διατηρούν σε χώρο του γηπέδου, αποθήκη αθλητικού και
χορηγικού εξοπλισμού όπου θα αποθηκεύεται το απαραίτητο υλικό για τη
διεξαγωγή του αγώνα (πίνακες αλλαγής, μπάλες, δίχτυα, σημαίες κόρνερ,
αναπληρωματική εστία, μηχάνημα γραμμοχάραξης, τρόμπες, γιλέκα της “Super
League Ελλάδα”, ότι περιλαμβάνει το πλήρες χορηγικό υλικό της “Super League
Ελλάδα” κ.α.). Οι Π.Α.Ε. είναι υπεύθυνες για την αποθήκευσή τους καθώς και για
τη συντήρησή τους, ενώ οφείλουν να διαθέτουν και να παρέχουν στους διαιτητές
τον απαραίτητο εξοπλισμό που τυχόν θα τους ζητηθεί (μπάλες, τρόμπες, βελόνες
φουσκώματος, κ.λ.π.).
8. Η “Super League Ελλάδα” είναι κατ΄αρχήν υπεύθυνη για τη σύναψη συμφωνίας με
αθλητική εταιρεία για την παροχή επίσημης μπάλας του Πρωταθλήματος. Σε όλους
τους αγώνες του Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου –2016 – 2017 καθώς και
στην προθέρμανση των παικτών πριν τους αγώνες, θα χρησιμοποιηθεί η επίσημη
μπάλα του Πρωταθλήματος (Official Match Ball) όπως αυτή έχει προκύψει από τη
σχετική σύμβαση που έχει ή θα έχει υπογράψει η “Super League Ελλάδα”. Σε
περίπτωση που το απαιτούν οι καιρικές συνθήκες (χιόνι κ.λ.π.), οι αγώνες θα
διεξαχθούν με μπάλα υψηλής χρωματικής αντίθεσης. Αν η Super League Ελλάδα δε
συνάψει την ως άνω κεντρική σύμβαση τότε οι προδιαγραφές σε σχέση με τις
μπάλες θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα”.
9. 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 δέκα έξι (16) τουλάχιστον μπάλες, οι οποίες είναι
απαραίτητες για τη διεξαγωγή του αγώνα. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διαχειριστούν τις

μπάλες που θα τους αποσταλούν έτσι ώστε να καλύψουν τη διεξαγωγή όλων των
αγώνων του Πρωταθλήματος, που είναι γηπεδούχοι. Σε περίπτωση που προκύψει
ευθύνη της “Super League Ελλάδα” έναντι της εταιρείας που θα παρέχει τις μπάλες,
τότε αν η εν λόγω ευθύνη προκύπτει από πράξη ή παράλειψη συγκεκριμένης
Π.Α.Ε., η σχετική ευθύνη θα μετακυλίεται σε αυτή.
10. Η χρήση ηλεκτρονικών πινάκων για τις αλλαγές των ποδοσφαιριστών είναι
υποχρεωτική και η κάθε Π.Α.Ε. οφείλει να διαθέτει τέτοιον πίνακα και να τον
διατηρεί σε καλή κατάσταση με ευθύνη της. Η εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης
ανατίθεται στον τέταρτο διαιτητή και στους βοηθούς διαιτητή οι οποίοι δεν πρέπει
να επιτρέπουν την αλλαγή ποδοσφαιριστή χωρίς τη 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. θα τιμωρείται πειθαρχικά. Στις πινακίδες αλλαγής θα φέρεται
αποκλειστικά διακριτικός τίτλος ή λογότυπα, επιλογής της «Super League Ελλάδα»
11. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος, οι Π.Α.Ε.
οφείλουν να αναρτούν σε ειδικό ιστό του γηπέδου την επίσημη σημαία της “Super
League Ελλάδα” όπου θα φέρεται αποκλειστικά διακριτικός τίτλος ή λογότυπα,
επιλογής της Διοργανώτριας Αρχής. Η σημαία αποστέλλεται στις Π.Α.Ε. από τη
Διοργανώτρια Αρχή.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’: ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 7
Θέματα Διαπίστευσης
1. Η “Super League Ελλάδα”, προκειμένου να μπορούν να εισέλθουν στα γήπεδα οι
εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση των αγώνων φορείς, αναγνωρίζει ως αποδεκτά μέσα
εισόδου τα ακόλουθα:
 διαπιστεύσεις που εκδίδονται από τη “Super League Ελλάδα”
 διαπιστεύσεις που εκδίδονται από την εκάστοτε γηπεδούχο Π.Α.Ε. για τους
εργαζόμενούς της
 ταυτότητα μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της Ε.Π.Ο.
 ταυτότητα μέλους της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και των αντίστοιχων ενώσεων
 ταυτότητα μέλους του Π.Σ.Α.Τ.
 διαπιστεύσεις του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. συνοδευόμενες από το σχετικό ορισμό
 διαπιστεύσεις της Δ.Ε.Α.Β. συνοδευόμενες από το σχετικό ορισμό και βάσει των
οδηγιών της Ε.Π.Ο.
Η επίδειξη οποιουδήποτε άλλου από τα προαναφερόμενα έντυπα ή ταυτότητες δεν
επιτρέπει την είσοδο στα γήπεδα χωρίς σχετική απόφαση του Δ.Σ. της “Super
League Ελλάδα”.
2. Η “Super League Ελλάδα”, για τις ανάγκες διεξαγωγής των αγώνων του
Πρωταθλήματος παράγει και εκδίδει τριών (3) ειδών διαπιστεύσεις:
Α. Ονομαστική Κάρτα Διαπίστευσης
Β. Άδεια Εισόδου
Γ. Γιλέκα
3. Η Ονομαστική Κάρτα Διαπίστευσης δίνει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και ισχύει για
το σύνολο της αγωνιστικής περιόδου. Επίσης, περιέχει όλες τις πληροφορίες για τον
κάτοχο. Πιο συγκεκριμένα αναγράφονται τα εξής στοιχεία του διαπιστευμένου: το
ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα του, ο φορέας καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης
του στις εγκαταστάσεις και στις ζώνες εντός της εγκατάστασης. Η κάρτα
περιλαμβάνει κι έναν ηλεκτρονικό γραμμικό κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για
τον έλεγχο εγκυρότητας της κάρτας. Ονομαστική Κάρτα Διαπίστευσης μπορούν να
έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες εμπλεκομένων σε αγώνες του Πρωταθλήματος:
Α. Στελέχη Π.Α.Ε. που εμπλέκονται στη διοργάνωση αγώνων
Β. Στελέχη της “Super League Ελλάδα”
4. Η Άδεια Εισόδου δίνει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και ισχύει για το σύνολο της
αγωνιστικής περιόδου. Άδεια Εισόδου δικαιούνται, κατόπιν αποδοχής έγγραφου
αιτήματος προς τη “Super League Ελλάδα”, στελέχη φορέων, υπηρεσιών και
εταιρειών (π.χ. στατιστική υπηρεσία, εταιρία courier κ.α.) 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.
5. Τα εγκεκριμένα Γιλέκα (bibs) δίνουν πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο και ισχύουν
για το σύνολο της αγωνιστικής περιόδου. Γιλέκα (bibs) δικαιούνται οι επαναφορείς
μπάλας (ball-boys), οι τραυματιοφορείς, οι φωτογράφοι, το προσωπικό του
κατόχου των Κεντρικών Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων που εργάζεται στον αγωνιστικό
χώρο και, τέλος, το προσωπικό της γηπεδούχου Π.Α.Ε. στην περίπτωση που πρέπει
να εκτελέσει μια εργασία εντός του αγωνιστικού χώρου.
6. Το προσωπικό διοργάνωσης του αγώνα της γηπεδούχου που αναφέρεται στο
Άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού, οφείλει να φέρει τις ειδικές ονομαστικές κάρτες
διαπίστευσης (που αναφέρουν όνομα, ιδιότητα, φωτογραφία) της “Super League
Ελλάδα” και οι οποίες θα εκδίδονται μετά από αίτημα προς τη διοργανώτρια πριν
την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Ωστόσο, ενενήντα λεπτά (90’) πριν την
έναρξη του εκάστοτε αγώνα ή από τη στιγμή άφιξης των ομάδων και των
διαιτητών, η πρόσβαση στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται
μόνο στα πρόσωπα που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα. Εξαίρεση αποτελούν ο
Υπεύθυνος Διοργάνωσης Αγώνα της γηπεδούχου Π.Α.Ε. καθώς και ο εκπρόσωπος
της φιλοξενούμενης Π.Α.Ε., ο Υπεύθυνος Ασφαλείας της κάθε Π.Α.Ε. και ο
Υπεύθυνος Τύπου της κάθε Π.Α.Ε. Για τον έλεγχο της παρουσίας των εν λόγω
στελεχών των Π.Α.Ε., υπεύθυνος είναι ο Παρατηρητής Αγώνα, στον οποίο θα
έχουν γνωστοποιηθεί τα ονόματα των προαναφερομένων στην πρωινή Συνάντηση
Προετοιμασίας Αγώνα. Με ευθύνη της γηπεδούχου Π.Α.Ε., δεν επιτρέπεται η
παρουσία άλλου προσώπου στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα. Σε αντίθετη
περίπτωση, η παρουσία μη – διαπιστευμένων ή μη – αναγραφομένων στο Φύλλο
Αγώνα προσώπων θα καταγράφεται στην Έκθεση του Παρατηρητή Αγώνα και θα
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. τιμωρίες.
7. Η “Super League Ελλάδα” εκδίδει τις ακόλουθες ονομαστικές κάρτες διαπίστευσης
για την κάθε Π.Α.Ε.:
α) Οκτώ (8) ονομαστικές κάρτες διαπίστευσης για το προσωπικό των εντός έδρας
αγώνων που αναφέρονται στο Άρθρο 1 του παρόντος.
β) Τρεις (3) ονομαστικές κάρτες διαπίστευσης (διαφορετικού χρώματος) για τους
εκτός έδρας αγώνες και συγκεκριμένα για έναν εκπρόσωπο της φιλοξενούμενης
ομάδας τον Υπεύθυνο Ασφαλείας και τον Υπεύθυνο Τύπου.
γ) Μία (1) μη ονομαστική κάρτα διαπίστευσης (διαφορετικού χρώματος) για τους
εκτός έδρας της κάθε Π.Α.Ε. για πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τη φιλοξενούμενη
ομάδα (π.χ. cameraman) υπό ειδικότερες προϋποθέσεις που θα καθορίσει το Δ.Σ.
της “Super League Ελλάδα”.

8. Οι Π.Α.Ε. θα πρέπει να αποστείλουν στη “Super League Ελλάδα” μέχρι την Δευτέρα
1 Αυγούστου 2016 σε ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα,
φωτογραφία) του προσωπικού διοργάνωσης του αγώνα που αναφέρεται στο Άρθρο
1 του παρόντος Κανονισμού προκειμένου να εκδοθούν οι ονομαστικές κάρτες
διαπίστευσης. Η διοργανώτρια θα αποστείλει τις κάρτες διαπίστευσης στις Π.Α.Ε.
πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος.
9. Η διαπίστευση επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση στους χώρους ευθύνης του
προσωπικού διοργάνωσης του αγώνα 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 τρία (3) διαπιστευμένα στελέχη της φιλοξενούμενης Π.Α.Ε. Κατά τη
διάρκεια του αγώνα, οι θέσεις των διαπιστευμένων στελεχών που δεν
αναγράφονται στο φύλλο αγώνα είναι σε συγκεκριμένες θέσεις στην κερκίδα ή στα
booth του σταδίου.
10. Το σύστημα διαπίστευσης θα εφαρμόζεται σε όλα τα γήπεδα. Τονίζεται επίσης ότι η
γηπεδούχος Π.Α.Ε. φέρει την ευθύνη εκπαίδευσης του προσωπικού ασφαλείας
σχετικά με το εφαρμοζόμενο σύστημα διαπίστευσης. Εντός του διαδρόμου
αποδυτηρίων των ομάδων και των διαιτητών απαγορεύεται να βρίσκονται άτομα –
φροντιστές ασφαλείας (security) της γηπεδούχου Π.Α.Ε., πλην των αρμόδια
πιστοποιημένων φροντιστών ασφαλείας του γηπέδου που ελέγχουν εξωτερικά τις
πόρτες εισόδου προς το χώρο των αποδυτηρίων. Σε περίπτωση παράβασης,
επιβάλλεται χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€ - Κ.Α.Π., Άρθρο 12).
11. Η εκάστοτε γηπεδούχος Π.Α.Ε. δύναται να εφαρμόζει δικό της σύστημα
διαπίστευσης ανάλογα με τις ανάγκες της. Ωστόσο, ενενήντα λεπτά (90’) πριν την
έναρξη του εκάστοτε αγώνα ή από τη στιγμή άφιξης των ομάδων και των
διαιτητών, η πρόσβαση στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται
μόνο στα πρόσωπα που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα, καθώς και στα
διαπιστευμένα άτομα από τη “Super League Ελλάδα” (Υπεύθυνος Διοργάνωσης
Αγώνα γηπεδούχου Π.Α.Ε. και ο εκπρόσωπος φιλοξενούμενης Π.Α.Ε., ο Υπεύθυνος
Ασφαλείας της κάθε Π.Α.Ε. και ο Υπεύθυνος Τύπου της κάθε Π.Α.Ε.). Σε αντίθετη
περίπτωση, η παρουσία μη – διαπιστευμένων ή μη – αναγραφομένων στο Φύλλο
Αγώνα προσώπων θα καταγράφεται στην Έκθεση του Παρατηρητή Αγώνα και θα
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. τιμωρίες.
12. 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 ή ειδικό γιλέκο του προσωπικού ασφαλείας θα καταγράφονται στην
Έκθεση του Παρατηρητή Αγώνα για παρεμπόδιση του έργου του.

13. Σε περίπτωση που ο Παρατηρητής 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.
Αν ο συγκεκριμένος παρευρισκόμενος αρνηθεί να απομακρυνθεί ο Παρατηρητής
Αγώνα ή ο Συντονιστής Εγκατάστασης οφείλει να ζητήσει τη συνδρομή της
Αστυνομίας και να καταγράψει το συμβάν στην έκθεσή του.
14. Η διοργανώτρια δύναται, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, να συντάξει
και να εφαρμόσει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς αναλυτικό Κανονισμό
Διαπίστευσης Αγώνων. Επίσης, δύναται κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου,
να παραγάγει και να εκδίδει ονομαστικές διαπιστεύσεις και για τα άτομα που
αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα και συγκεκριμένα σε όσους δηλώνονται στη λίστα
αξιωματούχων στο πάγκο των δύο ομάδων καθώς και σε όσους κάθονται στον
επιπλέον πάγκο.
15. 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 φροντιστές ασφαλείας των εγκαταστάσεων για
την επιτρεπόμενη στους κατόχους είσοδο και σχετική πρόσβαση.
Άρθρο 8
Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν την οικονομική διαχείριση των αγώνων
καθορίζονται από τις διατάξεις του Καταστατικού της “Super League Ελλάδα”, του
Κ.Α.Π. και της παρούσης Προκήρυξης.
Άρθρο 9
Οικονομική Εκκαθάριση Αγώνων
Οι δαπάνες που προκύπτουν στους αγώνες του Πρωταθλήματος βαρύνουν τη
γηπεδούχο Π.Α.Ε. και περιλαμβάνονται στο Φύλλο Εκκαθάρισης του Αγώνα.
1.

Μηχανογραφημένη οικονομική εκκαθάριση:

Η γηπεδούχος Π.Α.Ε., αμέσως μετά τη διεξαγωγή κάθε αγώνα, είναι υπεύθυνη για τη
σύνταξη και εκτύπωση μηχανογραφημένης οικονομικής εκκαθάρισης που θα περιέχει
αναλυτικά όλα όσα προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, στον Κ.Α.Π. καθώς και τις
σχετικές διατάξεις της παρούσης.
Αναλυτικά, η μηχανογραφημένη οικονομική εκκαθάριση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
εκτυπώνεται σε έξι (6) αντίγραφα και θα πρέπει να αναγράφονται κατά σειρά:

VIII)

i.
ii.
iii.

Τα εισιτήρια που τυπώθηκαν, που επιστράφηκαν και που πουλήθηκαν (κατά
κατηγορία).
Οι προσκλήσεις που τυπώθηκαν.
Τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά, όπως και το σύνολο των ακαθάριστων
εισπράξεων.

Από το συνολικό ποσό των παραπάνω ακαθαρίστων εισπράξεων αφαιρείται το ποσό,
που αντιστοιχεί στο εκάστοτε ισχύον ποσοστό για Φ.Π.Α. (επί του παρόντος 24%) 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 υπέρ “Super League Ελλάδα” 4%
Ποσοστό 4,5% υπέρ Ε.Π.Ο. μέσω “Super League Ελλάδα” από το οποίο το 0,5%
αντιστοιχεί σε ποσοστό για το Ε.Λ.Π.Π.
Φ.Π.Α. 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
Έξοδα για το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας (υπηρεσία security)
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
Ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου
Μικτή αμοιβή του Παρατηρητή Αγώνα (που αντιστοιχεί σε 180 ευρώ καθαρά
πληρωτέα στον Παρατηρητή)
Μικτή αμοιβή του Βοηθού Παρατηρητή Αγώνα - όπου ορίζεται - (που αντιστοιχεί
σε 180 ευρώ καθαρά πληρωτέα στο Βοηθό Παρατηρητή)
Μικτή αμοιβή του Συντονιστή Εγκατάστασης (που αντιστοιχεί σε 180 ευρώ καθαρά
πληρωτέα στο Συντονιστή Εγκατάστασης)
Ποσοστό 5% υπέρ ΕΤΕΧ – ΤΑΥΑΠ. Οι Π.Α.Ε. καταβάλλουν ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%), επί του αντιτίμου του εισιτηρίου (ολικής αξίας) των αγώνων
ποδοσφαίρου, ως πόρος στα ασφαλιστικά ταμεία του αστυνομικού προσωπικού
(ΕΤΕΧ – ΤΑΥΑΠ) και όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και τις Κ.Υ.Α.
Η αξία του τιμολογίου του τυπογράφου για την εκτύπωση των εισιτηρίων
Τα λοιπά έξοδα του αγώνα

Για την καταβολή της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων από κάθε Π.Α.Ε. που δέχεται ή
χρησιμοποιεί τις εργασίες ή υπηρεσίες τους, καθώς και των εισφορών (εργοδότη και
εργαζόμενου) που αναλογούν, τηρούνται όσα προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Πέρα από τις παραπάνω δαπάνες που σαφώς κατονομάζονται, δεν θα αναγνωρίζεται
ουδεμία 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 εμφανίζει 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 κατά χρήση 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. (Νόμος 2725/1999, άρθρο 71, παρ. 3, εδ.
Β).
Να εισπράττει κάθε άλλο ποσό που αναφέρεται σε έγγραφη προς αυτόν εντολή
της “Super League Ελλάδα”.

Το φύλλο οικονομικής εκκαθάρισης πρέπει απαραίτητα να φέρει τις υπογραφές του
αρμόδιου εκπροσώπου της γηπεδούχου Π.Α.Ε., του εκπροσώπου της “Super League
Ελλάδα”, του Οικονομικού Παρατηρητή (όπως αυτός ορίζεται στο σχετικό άρθρο του
Κ.Α.Π.) 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 των στοιχείων που
αναγράφονται στην οικονομική εκκαθάριση των αγώνων, και οφείλει, με αντιπρόσωπό
της, να παρευρίσκεται στη συμπλήρωση της εκκαθάρισης, η 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 ολοκληρωθεί η εκκαθάριση.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η σύνταξη και εκτύπωση
μηχανογραφημένης οικονομικής εκκαθάρισης τότε η γηπεδούχος Π.Α.Ε. είναι υπεύθυνη
για τη σύνταξη της οικονομικής εκκαθάρισης χειρόγραφα και σε ειδικό έντυπο της
“Super League Ελλάδα”.
Εάν η Π.Α.Ε. χρησιμοποιεί ως έδρα Δημοτικό Γήπεδο ή Στάδιο και απαλλάσσεται του
Φ.Π.Α. - επί του ποσού που αποδίδει στον ιδιοκτήτη Δήμο ή Οργανισμό του - ή
απολαμβάνει άλλης ειδικής ρύθμισης, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύνταξη της
μηχανογραφημένης εκκαθάρισης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όλα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και
της παρούσης. Τα ως άνω ποσοστά φόρων παρακρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων
είναι αυτά που ισχύουν κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσης. Επί οποιασδήποτε
μεταβολής ή κατάργησης αυτών ή προσθήκη νέων θα εφαρμόζονται οι οικείες
διατάξεις.
2.

Δικαιολογητικά οικονομικής εκκαθάρισης:

Τα έξι (6) αντίγραφα της μηχανογραφημένης οικονομικής εκκαθάρισης του αγώνα θα
μοιράζονται ως εξής:
Το πρώτο θα αποστέλλεται στη “Super League Ελλάδα” και θα επισυνάπτονται σε αυτό
τα ακόλουθα:
α) Υπογεγραμμένη από εκπρόσωπο της “Super League Ελλάδα” κατάσταση, η οποία θα
περιέχει τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που προσέφεραν υπηρεσία κατά ιδιότητα
(ταμίες – θυρωροί – φύλακες), το ποσό που δόθηκε στον καθένα καθώς και υπογραφή
του δικαιούχου που θα φανερώνει την είσπραξη.
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:

Το ποσοστό 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 (ανά κατηγορία) που δεν
διατέθηκαν (μόνο για την περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας ή εν γένει έκτακτων
περιστατικών δεν λειτουργεί σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου).
δ) Φωτοαντίγραφο τιμολογίου τυπογραφείου για την αξία των εκτυπωθέντων
εισιτηρίων.
ε) Αναφορά (Report) για τα μηχανογραφικά εισιτήρια (μηχανογραφημένη κατάσταση
με τα πωληθέντα απλά εισιτήρια ανά κατηγορία τιμής και τα συνολικά έσοδα από τα
απλά εισιτήρια).
στ) Αναφορά (Report) για τον αριθμό των εισερχόμενων φιλάθλων.
Το δεύτερο αντίτυπο της μηχανογραφημένης οικονομικής εκκαθάρισης θα το
παραλαμβάνει η γηπεδούχος Π.Α.Ε., το τρίτο αντίτυπο της μηχανογραφημένης
οικονομικής εκκαθάρισης καθώς και αντίγραφα της κατάστασης των πωληθέντων
εισιτηρίων, θα τα παραλαμβάνει, μετά το πέρας του αγώνα, ο ορισθέντας αστυνομικός
από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου διεξάγεται ο

αγώνας, το τέταρτο θα δίδεται στον ιδιοκτήτη του γηπέδου, το πέμπτο στον
Παρατηρητή Αγώνα ως εκπρόσωπο της “Super League Ελλάδα” και το έκτο θα
παραδίδεται σε εκπρόσωπο της Ε.Π.Ο.
3.

Περιέλευση της μηχανογραφημένης οικονομικής εκκαθάρισης στη “Super
League Ελλάδα”

Η μηχανογραφημένη οικονομική εκκαθάριση του αγώνα συντάσσεται την ημέρα του
αγώνα. Για τους πάσης φύσεως αγώνες η υπόχρεη ομάδα οφείλει να καταθέτει στη
Διοργανώτρια Αρχή το αργότερο δέκα (10) ημέρες από την ημέρα τέλεσης του αγώνα
– η οποία δεν υπολογίζεται – το φύλλο εκκαθάρισης μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά του και τα χρηματικά ποσοστά που δικαιούται η διοργανώτρια και η
Ε.Π.Ο. Τα χρηματικά ποσά που δικαιούται η διοργανώτρια και η Ε.Π.Ο. πρέπει να
κατατίθενται σε μετρητά η με τραπεζική επιταγή. Σε περίπτωση μη τήρησης των
ανωτέρω η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων παραπέμπει τη γηπεδούχο ομάδα στην
Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
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.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.
Άρθρο 10
Θέματα Εισιτηρίων
1. Για τα θέματα εισιτηρίων εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία,
στον Κ.Α.Π. και στα σχετικά άρθρα της παρούσης.
2. Η “Super League Ελλάδα”, ως αποδεκτά μέσα εισόδου για τους φιλάθλους στα
γήπεδα, αναγνωρίζει τα ακόλουθα:
 εισιτήρια που εκδίδονται από τη γηπεδούχο Π.Α.Ε.
 κάρτες διαρκείας που εκδίδονται από τη γηπεδούχο Π.Α.Ε.
 προσκλήσεις που εκδίδονται από τη γηπεδούχο Π.Α.Ε. βάσει των
προβλεπόμενων διατάξεων της παρούσης



το αποδεικτικό έγγραφο που περιέχει τα στοιχεία του θεατή, της θύρας και
της θέσης του στο γήπεδο καθώς και το barcode με το οποίο θα έχει
πρόσβαση στο γήπεδο, είτε στο ηλεκτρονικό αρχείο που αποστέλλεται
μέσω κινητού τηλεφώνου και περιέχει τα προαναφερόμενα στοιχεία (σε
περίπτωση πώλησης μηχανογραφημένων εισιτηρίων μέσω internet).

3. Οι Π.Α.Ε. εκδίδουν μόνες τους μηχανογραφημένα εισιτήρια. H Super League
Ελλάδα θα εκδίδει σχετική άδεια σε κάθε Π.Α.Ε. ως προς τη μακέτα των εισιτηρίων
αφού διαπιστωθεί εάν οι χορηγοί της “Super League Ελλάδα” προβάλλονται,
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού και
σύμφωνα με τις συμβατικές δεσμεύσης της “Super League Ελλάδα”. Σε όλα τα
απλά εισιτήρια, εισιτήρια διαρκείας και προσκλήσεις της αγωνιστικής περιόδου 2016
– 2017 στην εμπρόσθια όψη:
i. θα αναγράφεται ο τίτλος Πρωτάθλημα Super League
ii. θα υπάρχει λογότυπο έγχρωμο και εμφανές του Μέγα Χορηγού ή Χορηγού
Πρωταθλήματος ή σύνθετο λογότυπο του Μέγα Χορηγού – “Super League
Ελλάδα”
iii. θα υπάρχει λογότυπο έγχρωμο και εμφανές της Forthnet – Nova
Παράλληλα, 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. Το Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα” μπορεί να αποφασίζει για
κάθε σχετικό θέμα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου (λ.χ. σε περίπτωση
αντικατάστασης χορηγού).
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για το άνοιγμα θύρας/ών για τις ανάγκες των φιλάθλων
της φιλοξενούμενης Π.Α.Ε., σε κάθε περίπτωση, είναι η σχετική κοινοποίηση στη
Διοργανώτρια Αρχή του αιτήματος και της συμφωνίας των δύο Π.Α.Ε. για το
άνοιγμα θύρας/ων πριν τη σύσκεψη Μέτρων Τάξης.
5. Πιο συγκεκριμένα, η “Super League Ελλάδα” ως διοργανώτρια, είναι αρμόδια για
την εποπτεία της εκτύπωσης, διανομής, κατανομής - εφόσον χρειαστεί - και
προώθησης των εισιτηρίων στις Π.Α.Ε. Με απόφαση της μπορεί:
 Να εγκρίνει τη διάθεση 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.
6. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της κανονικής
αγωνιστικής περιόδου, διεξαχθεί αγώνας κατάταξης (μπαράζ) σε ουδέτερη έδρα,
τότε οι εισπράξεις του αγώνα μοιράζονται με αναλογία 50% - 50%, τα εισιτήρια
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.
7. Στη περίπτωση αγώνων κατάταξης (μπαράζ), τα εισιτήρια διαρκείας των
διαγωνιζόμενων Π.Α.Ε. δεν ισχύουν. Τα πάσης φύσεως έξοδα που αφορούν στην
ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης του αγώνα από τη “Super League Ελλάδα”,
θα καταχωρούνται στην εκκαθάριση στη στήλη πέντε (5) «Υπηρεσία Γηπέδου».
8. 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.
9. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις των νόμων 2725/1999 και 4326/2015
αναφορικά με τη χρήση ονομαστικού, ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις των Π.Α.Ε. σχετικά με τα Εισιτήρια
1. Για τις υποχρεώσεις των Π.Α.Ε. σχετικά με τα εισιτήρια εφαρμόζονται όσα
αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία, στον Κ.Α.Π. και στα σχετικά άρθρα της
παρούσης. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις περί ονομαστικού
ηλεκτρονικού εισιτηρίου ως περιλαμβάνονται στις οικείες διατάξεις και ιδίως στο
άρθρο 2 Ν. 4326/2015 και 41Γ Ν. 2725/1999 ως ισχύει (πλην αν ανασταλεί ή
καταργηθεί η ισχύς αυτών ή μέρους αυτών με άλλες διατάξεις).
2. Ειδικότερα, οι γηπεδούχες Π.Α.Ε. βαρύνονται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις
σχετικά με τα εισιτήρια:
i.

Η υποχρέωση αρίθμησης καλύπτει όλα τα εισιτήρια, στα οποία θα πρέπει να
αναγράφεται η σειρά και ο αριθμός θέσης.

ii.

Για την τήρηση της υποχρεωτικής αρίθμησης των παραπάνω εισιτηρίων, η
εκάστοτε Π.Α.Ε. οφείλει να φροντίσει για την αρίθμηση των θέσεων του
γηπέδου της με βάση τη νόμιμη χωρητικότητα του γηπέδου.

iii.

Η αρίθμηση των θέσεων των γηπέδων πρέπει να πραγματοποιηθεί όπου δεν
υπάρχει, μέχρι την έναρξη του Πρωταθλήματος. Οι Π.Α.Ε. είναι υποχρεωμένες,
πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος, να υποβάλλουν στη “Super League
Ελλάδα” οριζόντια κάτοψη του γηπέδου η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία για
την αναλυτική ανά θύρα χωρητικότητα καθώς και τη συνολική χωρητικότητα.

iv.

Δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε διόρθωση του αριθμού θύρας ή της τιμής
των εισιτηρίων, σε εισιτήρια που έχουν τυπωθεί.

v.

Οφείλουν να μεριμνούν 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 διέθεσε εισιτήρια σε τιμή μεγαλύτερη από την
αναγραφόμενη στο φυσικό στέλεχος του εισιτηρίου ή παραποιημένα ως προς
τη θύρα εισόδου ή μαζί με τα εισιτήρια διαθέτει και κουπόνια οικονομικής
ενίσχυσης της Π.Α.Ε. ή διέθεσε άλλο είδος εισιτηρίου, το οποίο είναι συνημμένο
στο κανονικό εισιτήριο, τότε επιβάλλονται με απόφαση της “Super League
Ελλάδα”, οι προβλεπόμενες για κάθε περίπτωση από τον Κ.Α.Π. ποινές.

3. 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 τις
ίδιες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Π.Α.Ε. με την προκήρυξη, η
διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να εκδίδει νέα εισιτήρια, να αφαιρεί τη διαχείριση
μέχρι τη λήξη του Πρωταθλήματος και να επιβάλλει πρόστιμο, το οποίο μπορεί να
ανέρχεται στο ύψος των εισπράξεων του αγώνα.
4. Η οικονομική διαχείριση στην περίπτωση αυτή περιέρχεται στη Διοργανώτρια Αρχή,
η οποία δικαιούται να την αναθέσει σε άλλο Νομικό πρόσωπο.
5. 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 τη
“Super League Ελλάδα”, οι οποίοι και θα αναφέρουν τις τυχόν παραβάσεις και
ελλείψεις.
6. 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.
7. Με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις και Υπουργικές αποφάσεις ρυθμίζονται τα
θέματα που άπτονται του τρόπου διακίνησης, διάθεσης, αρίθμησης κ.λ.π. των
εισιτηρίων που καλύπτουν σε ορισμένα θέματα και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις του ως άνω άρθρου, της προκήρυξης.
Άρθρο 12
Τιμολόγηση των Εισιτηρίων

1. Οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται ελεύθερα από τους γηπεδούχους, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν επιτρέπεται κατώτερη τιμή των πέντε (5€) ευρώ με εξαίρεση
τα προβλεπόμενα στις επόμενες 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” και στην Αστυνομία. 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 είκοσι πέντε (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 θεωρημένα εισιτήρια αγώνα με διαφορετικές τιμές στην
ίδια θύρα. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση μηχανογραφημένων εισιτηρίων οι Π.Α.Ε.
δύνανται να αλλάζουν τις τιμές των απλών εισιτηρίων ανάλογα με τη ζήτηση του
αγώνα και ανάλογα με τη θέση (π.χ. χαμηλή σειρά, θέση χωρίς στέγαση ή/και
χωρίς καλή οπτική κλπ.).
3. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. δύναται να υποβάλλει αίτημα στην “Super League Ελλάδα”
για να εκδίδει εισιτήρια με ενδεικτική τιμή του ενός (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
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 πέντε (5€) ευρώ.
4. Στα εισιτήρια διαρκείας, η κατώτερη ετήσια τιμή ορίζεται στα πενήντα (50€) ευρώ.
5. Οι Π.Α.Ε. καταρτίζουν, πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου τον
προγραμματισμό – σχεδιασμό τους για τη διάθεση προς τους φιλάθλους τα
εισιτήρια όλων των κατηγοριών, ονομαστικά και αριθμημένα, για τους αγώνες τους
ως γηπεδούχοι, καθορίζουν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, τα
παρεχόμενα κίνητρα (εκπτώσεις κ.λ.π.), καθώς και τη διαδικασία προπώλησης
αυτών, είτε αφορά το σύνολο των εντός έδρας αγώνων τους, είτε ορισμένο
αριθμό, είτε επίσης μεμονωμένο αγώνα.

6. Πέρα των παραπάνω και όσων προβλέπονται στην τιμολογιακή τους πολιτική, οι
Π.Α.Ε. θα πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρά και όλα όσα προβλέπονται από τις
διατάξεις του Άρθρου 12 του Κανονισμού Διεξαγωγής Πρωταθλήματος. Τον
ανωτέρω σχεδιασμό, με όποια μεταβολή προκύψει κατά τη διάρκεια της
αγωνιστικής περιόδου, που υποκαθιστά την «παραγγελία εισιτηρίων» του Άρθρου
13 του Κανονισμού Διεξαγωγής Πρωταθλήματος, πρέπει να τον γνωστοποιούν οι
Π.Α.Ε. υποχρεωτικά και στην διοργανώτρια, στο χρόνο που προβλέπεται από τη
διάταξη.
7. Σε ότι αφορά τα εισιτήρια (κάρτες) διαρκείας, που ως γνωστόν διατίθενται στους
φιλάθλους με την ετήσια τιμή τους και πως αυτά αποτιμώνται στις εκκαθαρίσεις
των αγώνων από τα αντίστοιχα ανταλλαγής, επισημαίνεται ότι:
α) η τιμή ανά αγώνα - αυτών των εισιτηρίων - θα προκύπτει από τη διαίρεση της
ετήσιας τιμής του εισιτηρίου (κάρτας) διαρκείας δια του αριθμού των αγώνων που
δικαιούται ο κάτοχος να παρακολουθήσει.
β) στην περίπτωση που το πηλίκο (η τιμή ανά αγώνα δηλαδή) είναι μικρότερη των
πέντε (5€) ευρώ, αυτά και μόνο αυτά εκ των εισιτηρίων ανταλλαγής, θα
αποτιμώνται στην εκκαθάριση με την ελάχιστη τιμή των πέντε (5€) ευρώ.
γ) τα υπόλοιπα, θα αποτιμώνται στην εκκαθάριση με την τιμή που προκύπτει από
το αποτέλεσμα της διαίρεσης.
δ) Στις περιπτώσεις όπου κάποια Π.Α.Ε. συμπεριλαμβάνει πρόσθετες παροχές σε
κατόχους εισιτηρίων διαρκείας (π.χ. δικαίωμα σε parking, πρόσβαση σε
διαμορφωμένους χώρους όπου παρέχεται catering, προτεραιότητα στην αγορά
επιπρόσθετων εισιτηρίων, εκπτώσεις στην αγορά προϊόντων συνδεδεμένα με την
Π.Α.Ε. και άλλες αντίστοιχες παροχές), η τιμή υπολογισμού του εισιτηρίου
ανταλλαγής διαρκείας για θέματα εκκαθάρισης αγώνα, θα προκύπτει από τη
διαίρεση της ετήσιας τιμής του εισιτηρίου (κάρτας) διαρκείας που αντιστοιχεί σε
αντικριστή θύρα (ή αν δεν υπάρχει αντικριστή σε θύρα αντίστοιχης θέασης) δια
του αριθμού των αγώνων πρωταθλήματος που δικαιούται ο κάτοχος να
παρακολουθήσει. Σε περίπτωση όπου και αυτή η αντικριστή ή αντίστοιχη θύρα
συμπεριλαμβάνει παροχές, τότε ως ετήσια τιμή εισιτηρίου (κάρτας) διαρκείας θα
λαμβάνεται η τιμή εισιτηρίου (κάρτας) διαρκείας που παρέχει στο θεατή την ίδια
θέαση στο γήπεδο.
Άρθρο 13
Διαδικασία Παραγγελίας Εισιτηρίων
1. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται δέκα (10) ημέρες πριν την τέλεση του αγώνα να
υποβάλλουν εγγράφως στη “Super League Ελλάδα” το σχέδιο έκδοσης των
εισιτηρίων.

2. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να στείλει στη “Super League Ελλάδα” έξι
(6) ημέρες, 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.
3. Εφιστάται η προσοχή των Π.Α.Ε. σε όσα ορίζονται στην από 25/7/2013 σύμβαση
διαφημιστικών αντιπαροχών – χορηγίας μεταξύ της “Super League Ελλάδα” και της
«FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» περί προβολής του
λογοτύπου αυτής στα εισιτήρια (ή στην σύμβαση που τυχόν θα αντικαταστήσει
αυτή μετά την έγκριση της παρούσης από τη Γ.Σ. της “Super League Ελλάδα”).
Άρθρο 14
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 το άνοιγμα θύρας/ών για τις ανάγκες των φιλάθλων τη ή/και
τη 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 απαντήσει 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. η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται στη Super
League Ελλάδα και στην οικεία αστυνομική αρχή.

Άρθρο 15
Θέματα Εισιτηρίων Διαρκείας
Τα εισιτήρια διαρκείας που εκδίδουν οι Π.Α.Ε. δηλώνονται υποχρεωτικά στην “Super
League Ελλάδα” και στην Ε.Π.Ο., 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.

Άρθρο 16
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. ή / και το Γενικό Διευθυντή,
Διευθυντή Ποδοσφαίρου, Τεχνικό Διευθυντή, Εμπορικό Διευθυντή, Οικονομικό
Διευθυντή, Νομικό Σύμβουλο της φιλοξενούμενης Π.Α.Ε. Επίσης οφείλει να
δεσμεύει για την Ε.Π.Ο., εφόσον ειδοποιηθεί εγγράφως από την τελευταία
εβδομήντα δύο (72) τουλάχιστον ώρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα: (α) έως
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 (β) έως δέκα πέντε
(15) προσκλήσεις σε όμορη της V.I.P. θύρας του γηπέδου ανά εντός έδρας αγώνα
καθ΄όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2016 – 2017. 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 οφείλουν να
γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στην γηπεδούχο Π.Α.Ε. τουλάχιστον σαράντα
οκτώ (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:
α) Μέγας Χορηγός – “Super League Ελλάδα’’ – 4 προσκλήσεις θύρας V.I.P. (με
αντίστοιχες θέσεις parking εφόσον διατίθενται και 16 προσκλήσεις σε όμορη της
V.I.P. θύρας. Περαιτέρω ο Μέγας Χορηγός έχει δικαίωμα προτίμησης (κατόπιν
ειδοποίησης 15 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του οικείου αγώνα) στην αγορά έως και
30 εισιτηρίων για γήπεδα έως 5.000 θέσεων, 50 εισιτηρίων για γήπεδα 5.000 –
15.000 θέσεων και 80 εισιτηρίων για γήπεδα άνω των 15.000 θέσεων.
β) Επίσημος Υποστηρικτής μπάλας - Έξι (6) όμορης της θύρας V.I.P. και δύο (2)
Θύρας VIP προσκλήσεις ανά αγώνα.
γ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ - 2 προσκλήσεις σε όμορη της V.I.P. θύρας ανά υποστηρικτή /
συνεργάτη ανά αγώνα.
δ) Προσκλήσεις για ανάγκες της “Super League Ελλάδα” - 10 θύρας V.I.P. και 20 σε
όμορη της θύρας V.I.P. ανά αγώνα.
3. Οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στη Κεντρική Διαχείριση Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων
εκτός των παραπάνω οφείλουν να παρέχουν στη Forthnet:

(α) είκοσι (20) τουλάχιστον VIP εισιτήρια ανά αγώνα, στη θύρα επισήμων της
γηπεδούχου Π.Α.Ε., προκειμένου αυτή να τα χρησιμοποιεί για δικούς της
επικοινωνιακούς-προωθητικούς σκοπούς και για τη φιλοξενία προσκεκλημένων της.
Τα εν λόγω είκοσι (20) τουλάχιστον VIP εισιτήρια ανά αγώνα, που θα διαθέτουν η
“Super League Ελλάδα” και οι Π.Α.Ε. στην Forthnet θα πρέπει να βρίσκονται στο
τμήμα εκείνο της θύρας των επισήμων από όπου ο θεατής-φιλοξενούμενος της
Forthnet θα έχει άριστη οπτική γωνία του αγωνιστικού χώρου και δεν θα
παρεμβάλλεται μπροστά του οποιοδήποτε εμπόδιο, που να εμποδίζει την οπτική
του (π.χ. δεν θα πρόκειται για εισιτήρια τοποθετημένα σε τέτοιο σημείο της θύρας
των επισήμων, ώστε την οπτική του θεατή-φιλοξενούμενου της Forthnet να
εμποδίζουν κάγκελα ή άλλα εμπόδια του γηπέδου). Περαιτέρω, οι Π.Α.Ε.
υποχρεούνται να διαθέτουν δωρεάν στην FMH πέντε (5) θέσεις στάθμευσης ανά
αγώνα σε χώρο, που προορίζεται για τη στάθμευση των οχημάτων των κατόχων
εισιτηρίων της θύρας των επισήμων.
(β) Επίσης, οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να διαθέτουν δωρεάν στην Forthnet δέκα (10)
τουλάχιστον εισιτήρια Α΄ Κατηγορίας σε όμορη προς τη θύρα επισήμων θύρα του
Σταδίου της γηπεδούχου Π.Α.Ε., προκειμένου αυτή να τα χρησιμοποιεί για δικούς
της επικοινωνιακούς-προωθητικούς σκοπούς και για τη φιλοξενία προσκεκλημένων
της. Τα εν λόγω δέκα (10) τουλάχιστον εισιτήρια Α΄ Κατηγορίας ανά αγώνα, που
θα διαθέτουν οι Π.Α.Ε. στην Forthnet θα πρέπει να βρίσκονται στο τμήμα εκείνο
της όμορης προς τη θύρα των επισήμων θύρας, από όπου ο θεατήςφιλοξενούμενος της Forthnet θα έχει άριστη οπτική γωνία του αγωνιστικού χώρου
και δεν θα παρεμβάλλεται μπροστά του οποιοδήποτε εμπόδιο, που να εμποδίζει την
οπτική του. Επιπλέον, οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να διαθέτουν, δωρεάν στην Forthnet
τρία (3) εισιτήρια διαρκείας. Τα εν λόγω εισιτήρια διαρκείας θα είναι τοποθετημένα
σε θέσεις τουλάχιστον Α’ κατηγορίας των κερκίδων του σταδίου των Π.Α.Ε., θα
έχουν άριστη οπτική του χώρου του αγωνιστικού χώρου και θα χρησιμοποιούνται
από την Forthnet αποκλειστικά για προγράμματα-διαγωνισμούς προώθησης του
προϊόντος της “Super League Ελλάδα”. Επίσης, σε περίπτωση, που σε οποιοδήποτε
εκ των σταδίων που χρησιμοποιούν οι Π.Α.Ε. υφίσταται ή θα δημιουργηθεί, κατά
τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, χώρος υποδοχής και φιλοξενίας «υψηλών
καλεσμένων» της Π.Α.Ε. (κατόχων ακριβών εισιτηρίων διαρκείας, κατόχων
εισιτηρίων VIP κλπ.), πρόσβαση στο χώρο αυτό, όπου θα παρέχονται διάφορες
δωρεάν παροχές (τροφή, ποτό κλπ.) θα προσφέρεται τόσο στους
προσκεκλημένους της Forthnet, στους οποίους θα έχουν διανεμηθεί τα ως άνω
είκοσι (20) VIP εισιτήρια, όσο και στους κατόχους των ανωτέρω αναφερομένων
τριών εισιτηρίων διαρκείας [επονομαζόμενα «corporate hospitality packages»].
4. Όλες οι παραπάνω προσκλήσεις θα πρέπει να είναι σε θέσεις με απρόσκοπτη θέα
στον αγωνιστικό χώρο και θα αποστέλλονται στη “Super League Ελλάδα” το
αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, ή ως
άλλως ορίζεται από τις οικείες συμβάσεις.

5. Πέραν αυτών, η εκάστοτε Π.Α.Ε. δικαιούται να εκδίδει αριθμό προσκλήσεων που θα
προορίζονται για ανάγκες της, η οποία και θα τις διαθέτει κατά την κρίση της.
6. Οι ως άνω θέσεις 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”.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 17
Θέματα Ασφάλειας Διεξαγωγής Αγώνων
1. Οι Π.Α.Ε., για όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος, υποχρεούνται να
εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Γηπέδων και Ασφαλείας &
Προστασίας των Αγώνων που εκδίδεται από την Ε.Π.Ο.
2. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να διασφαλίζει ότι οι ποδοσφαιριστές και οι
αξιωματούχοι του αγώνα προστατεύονται από εισβολή θεατών στον αγωνιστική
χώρο. 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.
3. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των
θεατών. Τα γήπεδα/ στάδια των Π.Α.Ε. πρέπει να διαθέτουν εγκαταστάσεις
τροφοδοσίας, εγκαταστάσεις πρώτων βοηθειών και αποχωρητήρια για τους θεατές
τόσο της γηπεδούχου ομάδας όσο και της φιλοξενούμενης.
4. Στα γήπεδα όπου προβλέπεται ότι οι θέσεις των Α.Μ.Ε.Α. είναι στον περιβάλλοντα
του αγωνιστικού χώρου, πρέπει να οριοθετείται συγκεκριμένος χώρος με ειδικό
διαχωριστικό (σχοινιά/κολωνάκια). 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.
5. 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).
6. 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.
7. 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).
8. Σε κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος, ανεξαρτήτως από την οδηγία 1/100 - 1/80
που ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση περί Έγκρισης του Ενιαίου Κανονισμού
Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων και στις αποφάσεις Μέτρων Τάξης της
Αστυνομίας, θα πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός προσωπικού ασφαλείας

(ΙΕΠΥΑ) ανά γήπεδο, ώστε να καλύπτονται οι βασικές απαιτήσεις και να είναι
δυνατή η λειτουργία του. Το ελάχιστο προσωπικό ασφαλείας θα προσδιορίζεται
σύμφωνα με το σχέδιο Ασφαλείας κάθε εγκατάστασης, το όποιο εκπονείται από την
οικεία αστυνομική Διεύθυνση σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Ασφαλείας των
Π.Α.Ε. και της “Super League Ελλάδα”.
9. Σε περίπτωση όπου, σε αγώνα του Πρωταθλήματος, η γηπεδούχος Π.Α.Ε. δεν έχει
τον απαραίτητο αριθμό ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας, όπως αυτός έχει
καθοριστεί στην απόφαση Μέτρων Τάξης, τότε ο Παρατηρητής Αγώνα οφείλει να
το αναφέρει στην έκθεσή του και, ανεξαρτήτως των κυρώσεων που προβλέπονται
στους σχετικούς κανονισμούς, η Π.Α.Ε. τιμωρείται με πρόστιμο έως δέκα χιλιάδες
ευρώ (έως 10.000€) το οποίο επιβάλλεται απότο Πρωτοβάθμιο Μονομελές
Πειθαρχικό Όργανο, κατόπιν προηγούμενης κλήσης σε απολογία.
10. Σε κάθε αγώνα και ιδιαίτερα σε αγώνες υψηλού κινδύνου πρέπει να δημιουργείται
μια Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης, η οποία συμπεριλαμβάνει:






τον Παρατηρητή Αγώνα,
έναν εκπρόσωπο από κάθε δημόσια αρχή που εμπλέκεται,
τους υπευθύνους ασφαλείας των ομάδων,
τον υπεύθυνο φροντιστών ασφαλείας,
το διευθυντή του γηπέδου

11. Η γηπεδούχος ομάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μέλη της Ομάδας Έκτακτης
Ανάγκης είναι σε θέση να επικοινωνήσουν ελεύθερα μεταξύ τους μέσω μίας
ραδιοτηλεφωνικής σύνδεσης.
12. Η γηπεδούχος ομάδα πρέπει να ορίσει ένα κατάλληλο σημείο συνάντησης μέσα στο
γήπεδο, όπου η Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης θα συναντάται σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.
13. Τα μέλη της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης πρέπει να έχουν ένα σύντομο,
κωδικοποιημένο αναγνωριστικό, το οποίο θα μεταδίδεται μέσω του συστήματος
ανακοινώσεων προκειμένου να κληθούν στο σημείο συνάντησης που έχει
συμφωνηθεί (π.χ. Επιχείρηση: OAKA).
14. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή απρόοπτου έκτακτου περιστατικού, η Ομάδα
Έκτακτης Ανάγκης ύστερα από διαβούλευση μπορεί να μεταφέρει στο διαιτητή το
αίτημα για την αναβολή έναρξης ή τη διακοπή του αγώνα. Ο υπεύθυνος της
αστυνομικής αρχής, υποχρεούται να αποφασίσει την εκκένωση του γηπέδου, ή
οποιασδήποτε περιοχής του, σύμφωνα με προκαθορισμένες διαδικασίες
συντονίζοντας τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών προς αποφυγή κάθε
κινδύνου. Επίσης, ύστερα από δική του εντολή, οι φροντιστές ασφαλείας της
γηπεδούχου ομάδας θα πρέπει να συνεισφέρουν βοηθώντας στο έργο της

Αστυνομίας. Σε τέτοιου είδους περιστάσεις και ανάλογα με τη φύση του
περιστατικού, ο επικεφαλής φροντιστής ασφαλείας θα πρέπει να μεριμνεί να είναι
διαθέσιμοι όσο το δυνατόν περισσότεροι φροντιστές ασφαλείας, εξασφαλίζοντας
όμως τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού για τη διαφύλαξη της ασφάλειας στις
θύρες εξόδου και σε κάθε άλλο χώρο του γηπέδου.
15. Σε περίπτωση που ένας αγώνας διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για
οποιοδήποτε λόγο, τότε στον εν λόγω αγώνα απαγορεύεται η είσοδος φιλάθλων
στην εγκατάσταση και επιτρέπεται η είσοδος μόνο στα πρόσωπα που προβλέπονται
στο οικείο άρθρο του Κ.Α.Π.
16. Η είσοδος θα γίνεται αυστηρά με ονομαστική κατάσταση την οποία οι ομάδες θα
παραδίδουν στον Παρατηρητή Αγώνα κατά τη Συνάντηση Προετοιμασίας του
Αγώνα.
17. Η “Super League Ελλάδα” δύναται να συντάξει και να εφαρμόσει κατά την διάρκεια
της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου Κανονισμό Ασφαλείας όπως αυτός θα εγκριθεί
από το Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα” και της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 18
Θέματα Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης (doping)
1. Για τα θέματα φαρμακοδιέγερσης (doping) ισχύουν όσα αναφέρονται στους
οικείους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και τη σχετική νομοθεσία.
2. 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 Κανονισμού Ασφαλείας & Προστασίας των Αγώνων που εκδίδεται
από την Ε.Π.Ο.
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
προκειμένου να εκτελούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους.
4. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να ενημερώνουν τη Διοργανώτρια Αρχή 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.

Άρθρο 19
Υπηρεσίες και Θέματα Αθλητών & Συνοδών Ομάδων
1. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να εφαρμόζει όσα αναφέρονται στον Κανονισμό
Γηπέδων και Ασφάλειας & Προστασίας των Αγώνων της Ε.Π.Ο.
2. Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να παρευρίσκονται στο στάδιο/ γήπεδο διεξαγωγής
του αγώνα τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.
Η εκάστοτε γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει 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 ο χώρος στάθμευσης των λεωφορείων των ομάδων πρέπει
να έχει καθοριστεί κατά τη Συνάντηση Προετοιμασίας του Αγώνα.
3. Οι χώροι των αποδυτηρίων της φιλοξενούμενης ομάδας πρέπει να είναι ευρύχωροι,
όχι μικρότεροι από αυτούς της γηπεδούχου, και να διαθέτουν ως ελάχιστο
εξοπλισμό ντουλάπες και πάγκους για δεκαοκτώ (18) παίκτες, ένα (1) πάγκο για
μασάζ, ντουζ 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 διασφαλίζοντας την ασφαλή αναχώρηση των ομάδων. Ο
Υπεύθυνος Τύπου της γηπεδούχου Π.Α.Ε. οφείλει να συνοδεύσει με ασφάλεια τον
προπονητή της φιλοξενούμενης Π.Α.Ε. στον χώρο συνεντεύξεων Τύπου και μετά
να τον συνοδεύσει πίσω στα αποδυτήρια.
4. Στους επίσημους πάγκους των ομάδων υποχρεωτικά κάθονται επτά (7)
αναπληρωματικοί ποδοσφαιριστές καθώς επίσης και οκτώ (8) συνοδοί αποστολής
των οποίων η ιδιότητα θα πρέπει να δηλώνεται στο Φύλλο Αγώνα.
5. 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). Και σε αυτή την περίπτωση, τα ονόματα και η ιδιότητα των εν λόγω
ατόμων θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται στο Φύλλο Αγώνα όπως ορίζεται και
από τον Κ.Α.Π. Οι πάγκοι αυτοί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τις ίδιες
τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται με αυτόν των αναπληρωματικών παικτών
(σκέπαστρο, καθίσματα).
6. Στον κυρίως χώρο του γηπέδου καθώς και στους χώρους και στους διαδρόμους
των αποδυτηρίων απαγορεύεται το κάπνισμα.
7. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπονητές κατόχους διπλώματος
ανάλογου των αναφερομένων στον ισχύοντα Κανονισμό Προπονητών
Ποδοσφαίρου. Προπονητής και τυχόν βοηθοί προπονητή, οι οποίοι δεν κατέχουν
νόμιμα το Δελτίο Πιστοποίησης απαγορεύεται να εισέρθουν στον αγωνιστικό χώρο
(Τεχνική περιοχή), να παραμείνουν σε αυτόν και να δίνουν οδηγίες στους

ποδοσφαιριστές. Ο έλεγχος διενεργείται από τους διαιτητές του αγώνα και
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κ.Α.Π. Επίσης, προπονητής και τυχόν βοηθοί
προπονητή απαγορεύεται να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο (Τεχνική περιοχή)
και να παραμένουν σε αυτόν με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, χωρίς να έχουν τις
προϋποθέσεις που ο ισχύων Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου ορίζει.
Άρθρο 20
Υπηρεσίες Διαιτητών & Παρατηρητών
1. Σε ό,τι αφορά στους διαιτητές, στους βοηθούς τους και στους παρατηρητές, από
την ώρα άφιξής τους 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.
2. Οι χώροι των αποδυτηρίων των διαιτητών πρέπει να είναι ευρύχωροι και να
διαθέτουν ως ελάχιστο εξοπλισμό μία (1) συσκευή fax εν λειτουργία, τέσσερις (4)
ντουλάπες, ένα (1) γραφείο, τέσσερα (4) καθίσματα, ντουζ με ζεστό νερό,
ισοτονικά ποτά, νερό και φρούτα. Δεν επιτρέπεται η παρενόχληση των διαιτητών
σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που στα αποδυτήρια των διαιτητών εισέλθει
αξιωματούχος των διαγωνιζομένων ομάδων ο οποίος δεν δικαιούται να εισέλθει
βάση των κανονισμών, ο διαιτητής οφείλει όπως αναγράψει ρητά οποιαδήποτε
σχετική όχλησή του στο Φύλλο Αγώνα, επί ποινή παραπομπής αυτού στην Κ.Ε.Δ.
και αποκλεισμού του για τουλάχιστον δύο (2) μήνες. Μετά το τέλος του αγώνα, η
γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να διατηρήσει το σημείο αναχώρησης των διαιτητών
προστατευμένο.
3. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διαθέτουν για τον Παρατηρητή Αγώνα και τον Συντονιστή
Εγκατάστασης, χώρο γραφείου με ελάχιστο εξοπλισμό ένα(1) γραφείο, δύο(2)
καρέκλες, μία(1) συσκευή fax και ένα (1) φωτοτυπικό μηχάνημα 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.
Άρθρο 21
Υπηρεσίες και Θέματα Χορηγών, Τηλεοπτικών Φορέων και Λοιπών Τρίτων
1. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να σέβονται στο ακέραιο και να υλοποιούν κάθε συμβατική
δέσμευση που έχει αναλάβει ή θα αναλάβει η “Super League Ελλάδα” έναντι
χορηγών, τηλεοπτικών φορέων και εν γένει κάθε αντισυμβαλλόμενου. Ειδικά για
την αγωνιστική περίοδο 2016/17, και λόγω μη υπογραφής σύμβασης κεντρικής

χορηγίας κατά το χρόνο έγκρισης της παρούσης, διευκρινίζεται ότι οι Π.Α.Ε.
απαγορεύεται να διαθέτουν τις χορηγικής παροχές – προνόμια που διατέθηκαν από
τη “Super League Ελλάδα” υπέρ της ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της από 17.04.2013
σύμβαση ανταποδοτικής χορηγίας μεταξύ της “Super League Ελλάδα” και ΟΠΑΠ
Α.Ε. Σε περίπτωση που λόγω παραβίασης τέτοιων προβλέψεων από Π.Α.Ε. επέλθει
ζημία εις βάρος της “Super League Ελλάδα” (λ.χ. κατάπτωση ποινικών ρητρών,
μείωση συμβατικού ανταλλάγματος κλπ) η σχετική ζημία θα μεταφέρεται στην
υπαίτια Π.Α.Ε. από την οποία θα γίνεται η σχετική παρακράτηση από οποιοδήποτε
καταβλητέο σε αυτή ποσό εξ οιασδήποτε αιτίας είτε (αν δεν επαρκεί το ποσό εκ της
προαναφερθείσης παρακράτησης) δια της γέννησης ισόποσης απαίτησης της
“Super League Ελλάδα” κατά της υπαίτιας Π.Α.Ε. Σε περίπτωση που η υπαίτια ΠΑΕ
δεν καταβάλλει άμεσα (εντός 7 εργασίμων ημερών από τη σχετική ειδοποίηση της
“Super League Ελλάδα”) το ποσό της εν λόγω απαίτησης, τότε το Δ.Σ. της “Super
League Ελλάδα” θα δύναται να αποφασίζει (πέραν της παρακράτησης κάθε
μελλοντικά καταβλητέου ποσού εξ οιασδήποτε αιτίας) τον εφεξής μη ορισμό των
αγώνων της υπαίτιας Π.Α.Ε. για όσο χρόνο η τελευταία δεν καταβάλει το συνολικό
ποσό της οικείας απαίτησης.
2. Κάθε μέλος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα υφιστάμενα ή υπό εξελισσόμενη
διαπραγμάτευση κεντρικά χορηγικά προγράμματα της “Super League Ελλάδα”. Οι
αστικές και πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος των μελών σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης θα αποφασίζονται από το Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα”.
Απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση, στα μέλη να συνάπτουν συμβάσεις χορηγίας ή
συναφείς συμβάσεις διαφημιστικής προβολής, που παραβιάζουν κεντρικές
αντίστοιχες συμβάσεις της “Super League Ελλάδα”. Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει
και για κεντρικές συμβάσεις χορηγίας ή διαφημιστικής προβολής της “Super League
Ελλάδα” οι οποίες είναι υπό διαπραγμάτευση. Στην περίπτωση αυτή, οι Π.Α.Ε.
οφείλουν να συμβουλεύονται και να λαμβάνουν την άδεια της “Super League
Ελλάδα” πριν προβούν στη σύναψη σύμβασης χορηγίας ή διαφημιστικής προβολής
που δύναται να έρχεται σε σύγκρουση με επικείμενη κεντρική σύμβαση χορηγίας η
διαφημιστικής προβολής της “Super League Ελλάδα”.
3. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να τηρούν όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο
Μέγα Χορηγό, στον προμηθευτή επίσημης μπάλας, στους συνεργάτες, στους
χορηγούς, στους υποστηρικτές και συμβατικά σχετιζόμενους με τη “Super League
Ελλάδα”, αλλά και στους μελλοντικούς υποστηρικτές και συνεργάτες της “Super
League Ελλάδα”. Επίσης, οφείλουν να προβάλλουν τα λογότυπα των χορηγών,
υποστηρικτών και συνεργατών της “Super League Ελλάδα” βάσει των
προδιαγραφών που ισχύουν στις υπάρχουσες συμβάσεις.
4. Η “Super League Ελλάδα” δύναται να εκδώσει Εγχειρίδιο Σηματοποίησης,
«Marketing & Branding Manual», το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες
και διευκρινίσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες και τα Θέματα χορηγών. Οι Π.Α.Ε.

οφείλουν να εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο, ενώ υπεύθυνος
υλοποίησης όλων των παροχών είναι ο Υπεύθυνος Χορηγών της κάθε Π.Α.Ε.
5. Ο Υπεύθυνος Χορηγών ορίζεται από κάθε Π.Α.Ε. και είναι υπεύθυνος για την
υλοποίηση όλων των συμβατικών παροχών που προβλέπονται για τους χορηγούς
και συνεργάτες 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.
6. Οι υπεύθυνοι χορηγών των κάθε Π.Α.Ε. πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους
συνεργάτες της Διοργανώτριας Αρχής (παρατηρητές – συντονιστές), με τους
ελεγκτές υλοποίησης παροχών του Μέγα Χορηγού καθώς και με τους εκπροσώπους
του τμήματος marketing της “Super League Ελλάδα” που θα παραβρίσκονται στα
γήπεδα.
7. 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 τηρούν τις προδιαγραφές που ισχύουν στις υπάρχουσες συμβάσεις.
8. 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 τηρήσουν τις διατάξεις και τους κανονισμούς όπως ορίζονται στο
Εγχειρίδιο Σηματοποίησης Marketing & Branding Manual που θα εκδοθεί. Για τη
σταθερή και άρτια σηματοποίηση του γηπέδου απαγορεύεται οποιαδήποτε
μετακίνηση υλικών από τις προκαθορισμένες θέσεις τους. Για οποιαδήποτε
μετακίνηση ή αλλαγή θέσης είναι απαραίτητη η έγγραφη ενημέρωση από τη “Super
League Ελλάδα”.

Άρθρο 22
Υπηρεσίες και Θέματα Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων
1. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να σέβονται στο ακέραιο και να υλοποιούν κάθε συμβατική
δέσμευση που έχει αναλάβει η “Super League Ελλάδα” έναντι των κατόχων
τηλεοπτικών δικαιωμάτων σύμφωνα με την Κεντρική Διαχείριση Τηλεοπτικών
Δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που, λόγω παραβίασης τέτοιων προβλέψεων από
Π.Α.Ε., επέλθει ζημία εις βάρος της “Super League Ελλάδα” (λ.χ. κατάπτωση
ποινικών ρητρών, μείωση συμβατικού ανταλλάγματος κ.λ.π.), η σχετική ζημία θα
μεταφέρεται στην υπαίτια Π.Α.Ε. από την οποία θα γίνεται η σχετική παρακράτηση
από οποιοδήποτε καταβλητέο σε αυτή ποσό εξ οιασδήποτε αιτίας είτε (αν δεν
επαρκεί το ποσό εκ της προαναφερθείσης παρακράτησης) δια της γέννησης
ισόποσης απαίτησης της “Super League Ελλάδα” κατά της υπαίτιας Π.Α.Ε.

2. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να προβάλλουν τα λογότυπα των κατόχων τηλεοπτικών
δικαιωμάτων του Πρωταθλήματος βάσει των προδιαγραφών που ισχύουν στις
υπάρχουσες συμβάσεις.
3. 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. Σε
περίπτωση παραβίασης της εν λόγω υποχρέωσης, η “Super League Ελλάδα” δε θα
ορίζει προς τηλεοπτική μετάδοση τους αγώνες της υπαίτιας Π.Α.Ε. Η εν λόγω
παράγραφος δεν ισχύει για ΠΑΕ που είναι υποχρεωμένες να προσχωρούν στην
κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 7 παρ. 8 του ΚΑΠ.
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 εργασίας σε κλειστό χώρο κοντά στις κεντρικές κάμερες με ανεμπόδιστη θέα
στον αγωνιστικό χώρο για τους τηλεσχολιαστές, καθώς επίσης και θέσεις εργασίας
και πρόσβαση στο Internet για την στατιστική υπηρεσία της διοργανώτριας και τα
γραφικά των καναλιών. Συγκεκριμένα, για τη στατιστική κάλυψη των αγώνων, θα
πρέπει να υπάρχει ενσύρματη και ασύρματη DSL σύνδεση Internet, σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο. Η σύνδεση θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά κλειδωμένη και
να επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε τεχνικούς της στατιστικής υπηρεσίας της
διοργανώτριας.
4. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν εν γένει να τηρούν στο ακέραιο το σύνολο των συμβατικών
δεσμεύσεων που προβλέπονται στις συμβάσεις κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών
και συναφών δικαιωμάτων (καθώς και στις σχετικές αποφάσεις των καταστατικών
οργάνων της “Super League Ελλάδα”) ευθυνόμενες έναντι της “Super League
Ελλάδα” και των λοιπών Π.Α.Ε. για οποιαδήποτε ζημία αυτών.
Άρθρο 23
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. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να επιτρέπουν την είσοδο στους κατόχους δημοσιογραφικών
καρτών που εκδίδουν η Ε.Σ.Η.Ε.Α. και οι αντίστοιχες αναγνωρισμένες
δημοσιογραφικές Ενώσεις (π.χ. Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ, Ε.Σ.Η.Ε.Π.ΗΝ) καθώς και ο Π.Σ.Α.Τ..
Υπενθυμίζεται ότι οι δημοσιογράφοι κάτοχοι των ανωτέρω ταυτοτήτων έχουν το
δικαίωμα εισόδου στα δημοσιογραφικά θεωρεία, στην αίθουσα συνέντευξης τύπου
και στη μικτή ζώνη. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διευκολύνουν το έργο των
δημοσιογράφων, παρέχοντας θέσεις εργασίας, εξοπλισμό και πρόσβαση στο
διαδίκτυο (internet) για την άρτια δημοσιογραφική κάλυψη των αγώνων.
3. 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.
4. 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», τηρώντας σε κάθε περίπτωση τις
συμβατικές δεσμεύσεις της “Super League Ελλάδα” έναντι των συμβεβλημένων
τηλεοπτικών φορέων. Η προτεινόμενη σειρά είναι η εξής:
Ι. Μετά τη λήξη του αγώνα και κατά την αποχώρηση των ομάδων προς τα
αποδυτήρια, πραγματοποιείται συνέντευξη (Super flash interview) ενός μόνο
ατόμου (ποδοσφαιριστή ή προπονητή) από κάθε Π.Α.Ε., διάρκειας ενός (1) λεπτού
υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο αυτό δεν έχει επιλεγεί για το flash interview.
ΙΙ. Δύο (2) τουλάχιστον παίκτες της κάθε ομάδας 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.
ΙΙΙ. 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 τη 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 τη 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).
IV. 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”).
V.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.
VI. Ο προπονητής της κάθε ομάδας δεν είναι υποχρεωμένος να περάσει από την
«μικτή ζώνη», καθώς έχει ήδη απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων κατά
τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου.
VII.Οι Π.Α.Ε. και οι Υπεύθυνοι Τύπου & Τηλεοπτικής Μετάδοσης (ή όποιοι άλλοι
αρμόδιοι), 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
«μικτής ζώνης» και του flash interview με τα λογότυπα των χορηγών και όχι
οπουδήποτε αλλού, 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. Η παρουσία παικτών από
κάθε ομάδα είναι υποχρεωτική.
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 Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της
διοργανώτριας οι προβλεπόμενες από τους οικείους κανονισμούς ποινές.
5. 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 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII).

6. 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. Επίσης, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λόγω ιδιαίτερων
συνθηκών του γηπέδου, μπορούν να κάθονται κατά μήκος της πλάγιας γραμμής
στην πλευρά των πάγκων, μέχρι το ύψος της μικρής περιοχής.
7. 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.
8. Για την είσοδο των φωτογράφων στις προκαθορισμένες θέσεις κατά τη διάρκεια
του αγώνα, απαιτείται το ειδικό γιλέκο που θα παραχωρηθεί από τη “Super League
Ελλάδα”, μέσω της Ε.Φ.Ε. (Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας). Ο θεσμικός φορέας
των φωτογράφων, οφείλει να παραδώσει στη “Super League Ελλάδα”, το
αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την παράδοση των γιλέκων από τη
“Super League Ελλάδα”, τον ονομαστικό κατάλογο των αποδεκτών των γιλέκων και
αντίγραφο (φωτοτυπία) του επαγγελματικού δελτίου αναγνώρισης, θεωρημένο από
τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4326/2015.
9. 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
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.
10. Ο Υπεύθυνος που θα έχει ορίσει κάθε Π.Α.Ε., κατά την παράδοση των γιλέκων θα
σημειώνει τον αριθμό του γιλέκου και το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου σε μια
λίστα η οποία και θα αποστέλλεται στην “Super League Ελλάδα” εντός 24 ωρών
από τη λήξη του αγώνα. Σε περίπτωση άρνησης επίδειξης του επαγγελματικού

δελτίου αναγνώρισης ή σε περίπτωση άρνησης καταγραφής των στοιχείων του, η
ΠΑΕ δύναται να του απαγορεύσει την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο.
11. Η είσοδος των φωτορεπόρτερ στον αγωνιστικό χώρο θα είναι δυνατή μέχρι και
δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση μη έγκυρης
προσέλευσης, η Π.Α.Ε. δύναται να του απαγορεύσει την είσοδο κατά τη διάρκεια
του Α’ ημιχρόνου. Οι φωτορεπόρτερ δύναται να εισέλθουν στις πέριξ του
αγωνιστικού χώρου προκαθορισμένες θέσεις κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης φωτορεπόρτερ, η Π.Α.Ε. οφείλει να σημειώσει των
αριθμό του γιλέκου ή το ονοματεπώνυμό του και να τα αποστείλει στην
Διοργανώτρια Αρχή.
12. 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 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII).
13. Σε περίπτωση μετακίνησης φωτορεπόρτερ κατά την διάρκεια του αγώνα, θα
καταγράφεται ο αριθμός του γιλέκου του από τον Παρατηρητή Αγώνα ή/και από
τους εντεταλμένους υπαλλήλους της γηπεδούχου Π.Α.Ε.
14. 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.
Άρθρο 24
Ιατρικές Υπηρεσίες
1. Για τα θέματα ιατρικών υπηρεσιών ισχύουν όσα αναφέρονται στον Κ.Α.Π. και στον
Κανονισμό Γηπέδων και Ασφαλείας & Προστασίας των Αγώνων που εκδίδεται από
την Ε.Π.Ο.
2. Σε όλους του αγώνες του Πρωταθλήματος είναι υποχρεωτική η παρουσία
ασθενοφόρου (ΕΚΑΒ ή ιδιωτικής εταιρείας). Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. έχει τη μέριμνα
για την παρουσία ασθενοφόρου στο γήπεδο. Το ασθενοφόρο πρέπει να είναι
πλήρως εξοπλισμένο (π.χ. φορείο, απινιδωτής κ.α.) καθώς και να έχει καταρτισμένο
προσωπικό για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Επίσης, πρέπει να έχει
απρόσκοπτη πρόσβαση στην εγκατάσταση, εύκολη πρόσβαση στο ιατρείο του
σταδίου και τον αγωνιστικό χώρο, δικό του μόνιμο τόπο στάθμευσης κατά τη
διάρκεια του αγώνα, ενώ, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να

διευκολύνεται η άμεση αναχώρηση από το γήπεδο. Το ασθενοφόρο θα πρέπει να
βρίσκεται στην εγκατάσταση με το άνοιγμα των θυρών και να αναχωρεί
τουλάχιστον μία (1) ώρα μετά τη λήξη του αγώνα.
3. Σε όλους του αγώνες του Πρωταθλήματος, είναι υποχρεωτική η παρουσία γιατρού
αγώνα. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. έχει τη μέριμνα για
την παρουσία γιατρού,
εκπαιδευμένου στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Ο γιατρός αγώνα
οφείλει να παρευρίσκεται στην εγκατάσταση από την άφιξη των ομάδων έως και
την αναχώρηση τους από το στάδιο.
4. Παράλληλα, η γηπεδούχος Π.Α.Ε. έχει τη μέριμνα για την παρουσία τουλάχιστον
δύο (2) εκπαιδευομένων τραυματιοφορέων (γνώσεις πρώτων βοηθειών/ εμπειρία
μεταφοράς) και ενός φορείου για τη μεταφορά αθλητών εκτός αγωνιστικού χώρου.
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, στους
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.
6. Σε όλα τα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες του Πρωταθλήματος
πρέπει
υποχρεωτικά να υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο. Το ιατρείο θα πρέπει να
βρίσκεται σε αίθουσα στο χώρο των αποδυτηρίων και όσο πλησιέστερα γίνεται στα
αποδυτήρια των ομάδων και στον αγωνιστικό χώρο, με εύκολη πρόσβαση στην
εξωτερική είσοδο που οδηγεί απευθείας στα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
7. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει την ύπαρξη του απαραίτητου
ιατρικού εξοπλισμού στο ιατρείο στο χώρο των αποδυτηρίων. Συγκεκριμένα, το
ιατρείο θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο στο χώρο των αποδυτηρίων τα ακόλουθα:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 κλίνη ιατρικών διαγνώσεων
2 κινητά φορεία τραυματιών
1 νιπτήρα (ζεστού νερού)
1 γυάλινο ερμάριο για τα φάρμακα
1 ερμάριο με κλειδιά
1 τηλέφωνο (εσωτερικό / εξωτερικό)
Συσκευή παροχής οξυγόνου
Απινιδωτή ο οποίος θα πρέπει να είναι φορτισμένος κατά τη διάρκεια των
αγώνων
Συσκευή AMBU
Κουτί πρώτων βοηθειών, ιατρικά εργαλεία, ιατρικός εξοπλισμός και φάρμακα
σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού αγώνα

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στην εγκατάσταση δεν υπάρχει κατ’ ελάχιστο
απινιδωτής ο οποίος να είναι φορτισμένος καθώς επίσης και η ειδική λαβίδα για την
αντιμετώπιση περιστατικών απόφραξης αεροφόρων οδών, τότε το γεγονός θα
αναφέρεται στην Έκθεση του Παρατηρητή και θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που
αναφέρονται στο Άρθρο 25 του παρόντος.
8. Το παρόν άρθρο επέχει τη θέση εγκυκλίου κατά το άρθρο 8 παρ. 8 του ΚΑΠ.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
Κυρώσεις
Η παρούσα προκήρυξη, ο συνημμένος επ΄αυτής Κανονισμός Διεξαγωγής
Πρωταθλήματος και τα Παραρτήματα ισχύουν συμπληρωματικά των κανονιστικών
κειμένων του άρθρου 1 της Προκήρυξης και εν γένει του καταστατικού και των
κανονισμών της Ε.Π.Ο. οι οποίοι υπερισχύουν. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων
του παρόντος κανονισμού ή της προκήρυξης και εφ’ όσον δεν προβλέπεται
συγκεκριμένη ποινή από τον Κ.Α.Π. ή τον Πειθαρχικό Κώδικα ή την παρούσα
Προκήρυξη, το Δ.Σ. της “Super League Ελλάδα” (ή η Πειθαρχική Επιτροπή της “Super
League Ελλάδα” αν το Δ.Σ. παραπέμψει σε αυτή το οικείο ζήτημα) δύναται να επιβάλει
στις υπαίτιες ομάδες τις ακόλουθες κυρώσεις:
α) προειδοποίηση
β) επίπληξη
γ) χρηματικό πρόστιμο ύψους από διακόσια ευρώ (200€) έως εκατό χιλιάδες ευρώ
(100.000€) ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.
Άρθρο 26
Διατάξεις & 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 Licensing
System):
 Κανονισμός Ασφαλείας (ο οποίος θα τίθεται σε ισχύ κατόπιν εγκρίσεως της
ΕΠΟ).
 Εγχειρίδιο Λειτουργικού Σχεδιασμού Γηπέδων
 Εγχειρίδιο Υπηρεσιών Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης
 Εγχειρίδιο Σηματοποίησης «Marketing & Branding Manual»
Επισημαίνεται ότι τα εγχειρίδια δεν αποτελούν κανονισμούς και δεν επιτρέπεται να
αντιβαίνουν σε κανονισμούς της ΕΠΟ.

