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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
Παρατηρητής Αγώνα – Βοηθός Παρατηρητή Αγώνα
Για κάθε αγώνα της αρµοδιότητάς της, η “Super League Ελλάδα” έχει την υποχρέωση να
ορίζει έναν εκπρόσωπο της, τον Παρατηρητή Αγώνα (εφεξής Παρατηρητής), από πίνακα που
καταρτίζεται κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα άρθρα του
παρόντος. Στη “Super League Ελλάδα”, και μόνο για τους αγώνες που έχουν χαρακτηριστεί
ως υψηλής επικινδυνότητας ή κατόπιν αιτήματος μίας εκ των δύο διαγωνιζομένων Π.Α.Ε.,
παρέχεται η δυνατότητα ορισµού βοηθού, αρμόδιου σε θέματα ασφαλείας, από τον ίδιο
πίνακα (εφεξής ο «Βοηθός Παρατηρητή»). Ο Βοηθός Παρατηρητή δεν έχει δικαίωμα
υποβολής Έκθεσης.

ΑΡΘΡΟ 2
Αριθμός Παρατηρητών
Ο αριθμός των παρατηρητών καθορίζεται, πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος ανάλογα με
την γεωγραφική κατανομή των ομάδων που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα με ελάχιστο
αριθμό τα 26 άτομα και μέγιστο τα 32. Για το πρωτάθλημα Super League 2015-16 ισχύει ο
Πίνακας Παρατηρητών του προηγούμενου πρωταθλήματος Super League 2014-15.

ΑΡΘΡΟ 3
Κριτήρια Επιλογής Παρατηρητών - Ασυμβίβαστα - Κωλύματα Παρατηρητή
1. Για την επιλογή υποψηφίων προς ένταξη στον ήδη υπάρχοντα Πίνακα Παρατηρητών
απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (πιστοποιημένη)
γ) Γνώση χρήσης Η/Υ
δ) Ηλικία 35-55 ετών
ε) Λευκό Ποινικό μητρώο
στ) τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι ή πτυχίο στον τομέα αθλητικής διοίκησης ή/και επιπλέον
ξένες γλώσσες θα προσμετρηθούν θετικά
ζ) Ιατρικώς αποδεδειγμένη ικανοποιητική όραση, με εξέταση που έχει γίνει εντός διμήνου
από την υποβολή της αίτησης.
2. Από τις Π.Α.Ε. που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της “Super League Ελλάδα”, απαγορεύεται
ρητά η εισήγηση ή/και υπόδειξη υποψηφίων για ένταξη στον ήδη υπάρχοντα Πίνακα
Παρατηρητών. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε Π.Α.Ε. εισηγηθεί ή/και υποδείξει
υποψήφιο, τότε ο εν λόγω υποψήφιος δεν θα καλείται για συνέντευξη.
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3. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του Παρατηρητή με την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. της
“Super League Ελλάδα”, μέλους Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.), μέλους
Πειθαρχικών Επιτροπών ή δικαιοδοτικού οργάνου της Ε.Π.Ο. ή/ και της “Super League
Ελλάδα”. Επίσης, είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του Παρατηρητή με την ιδιότητα εν
ενεργεία διαιτητή ή/και βοηθού διαιτητή και διαμεσολαβητή. Ο Παρατηρητής δε μπορεί
να συνδέεται με συγγένεια μέχρι και δεύτερου βαθμού με μέλος Δ.Σ., μέτοχο ή πρόσωπο
που συνδέεται με επαγγελματική σχέση με ΠΑΕ - μέλος της Super League.
4. Ο Παρατηρητής δεν πρέπει να εμπίπτει στα κωλύματα που ορίζονται στο Καταστατικό της
Ε.Π.Ο.
5. Ο Παρατηρητής απαγορεύεται να έχει επαγγελματική σχέση με Π.Α.Ε., ή με Τ.Α.Π. ή με
Κ.Α.Ε., ή να είναι ενταγμένος σε Σύνδεσμο Φιλάθλων των ανωτέρω. Για το λόγο αυτό, σε
περίπτωση επιλογής του, οφείλει να προσκομίσει στο αρμόδιο τμήμα της διοργανώτριας
αρχής, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνει τα παραπάνω. Στην περίπτωση
ψευδούς δηλώσεως, η διοργανώτρια αρχή υποχρεούται να διαγράψει τον παρατηρητή
από τον Πίνακα Παρατηρητών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 20 του παρόντος.
6. Επισημαίνεται και πάλι ότι για το πρωτάθλημα Super League 2015-16 θα ισχύσει ο
Πίνακας Παρατηρητών του Πρωταθλήματος Super League 2014-15.

ΑΡΘΡΟ 4
Διαδικασία Κατάρτισης Πίνακα Παρατηρητών
1. Για το πρωτάθλημα Super League 2015-16 θα ισχύσει ο Πίνακας Παρατηρητών του
Πρωταθλήματος Super League 2014-15. Για το πρωτάθλημα Super League αγωνιστικής
περιόδου 2016-17 και για κάθε επόμενο πρωτάθλημα (για όσο δεν τροποποιείται ο παρών
κανονισμός) θα ισχύει η κατωτέρω διαδικασία.
2. Τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος και μέσω, εξέτασης
των αιτήσεων που θα υποβληθούν μέχρι την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία από τους
ενδιαφερόμενους στη διοργανώτρια, αρμόδια επιτροπή η οποία ορίζεται με απόφαση του
Δ.Σ. της διοργανώτριας, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους που πληρούν τα κριτήρια του
παρόντος σε ατομικές συνεντεύξεις.
3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων, οι προεπιλεγέντες θα
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο και σε διαδικασία εξετάσεων που θα διεξάγεται
πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν θα
εγγράφονται

στον Πίνακα Παρατηρητών της

“Super

League

Ελλάδα”,

ενώ οι

ενδιαφερόμενοι που δεν θα επιλεγούν, θα ενημερώνονται με επιστολή της αρμόδιας
επιτροπής.
4. Η διαδικασία τελικής κατάρτισης του Πίνακα Παρατηρητών γίνεται ως εξής:
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α) Το αργότερο είκοσι (20) μέρες πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος, η αρμόδια
επιτροπή επιλέγει τους Παρατηρητές για τη στελέχωση του Πίνακα Παρατηρητών της
επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
β) Ο Πίνακας Παρατηρητών υποχρεωτικά απαρτίζεται από το υπάρχον στελεχιακό
δυναμικό (Πίνακας Παρατηρητών προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου) και σε περίπτωση
που κριθεί απαραίτητο από υποψήφιους νέους παρατηρητές.
γ) Από το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό (Πίνακας Παρατηρητών προηγούμενης
αγωνιστικής περιόδου), οι Παρατηρητές που θα εμφανίσουν χαμηλή βαθμολογία στη
διαδικασία αξιολόγησης των παρατηρητών, όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 19 του
παρόντος, και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της αρμόδιας επιτροπής, δεν θα
συμπεριλαμβάνονται στον προτεινόμενο Πίνακα Παρατηρητών, ενώ οι Παρατηρητές που
συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους δεν θα έχουν το δικαίωμα να
συμπεριληφθούν στον προτεινόμενο Πίνακα Παρατηρητών για την επόμενη αγωνιστική
περίοδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
ΑΡΘΡΟ 5
Καθήκοντα Παρατηρητή Πριν τον Αγώνα
Α.

Συναντήσεις πριν την έναρξη του αγώνα

1. Οι παρατηρητές ορίζονται από την αρμόδια επιτροπή το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από
τον αγώνα, στον οποίο θα ασκήσουν τα καθήκοντα τους. Οι ενδιαφερόμενες Π.Α.Ε.
ενημερώνονται εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τον αγώνα.
2. Ο Παρατηρητής συμμετέχει στη σύσκεψη για τα μέτρα τάξης που γίνεται από την
Αστυνομία στο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα σε προηγούμενη του αγώνα ημερομηνία.
Σε περίπτωση που ο Παρατηρητής δεν δύναται να συμμετάσχει στην εν λόγω σύσκεψη
τότε τον αντικαθιστά ο Συντονιστής Εγκατάστασης ενώ σε περίπτωση που και ο
τελευταίος δεν δύναται να συμμετάσχει, τότε στη σύσκεψη συμμετέχει εκπρόσωπος
ορισμένος από τη “Super League Ελλάδα”.
3. Ο Παρατηρητής οφείλει να συνεργάζεται με το Συντονιστή Εγκατάστασης λαμβάνοντας
υπόψη τις αρμοδιότητες του τελευταίου όπως αυτές αναφέρονται στο Εγχειρίδιο
Συντονιστή Εγκατάστασης, στο Έντυπο Συνάντησης Προετοιμασίας Αγώνα και στο
παρόντα Κανονισμό.
4. Το πρωί της ημέρας του αγώνα και σε ώρα που ορίζεται από τη διοργανώτρια, ο
Παρατηρητής συγκαλεί Συνάντηση Προετοιμασίας Αγώνα στο στάδιο διεξαγωγής του.
5. Στη συνάντηση λαμβάνουν μέρος:
α) Εκπρόσωποι Π.Α.Ε.:
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- Γηπεδούχος Π.Α.Ε.: ο Υπεύθυνος Διοργάνωσης αγώνα και ο Υπεύθυνος Ασφαλείας
- Φιλοξενούμενη Π.Α.Ε.: ο Επίσημος εκπρόσωπος ομάδας και ο Υπεύθυνος Ασφαλείας
β) Εκπρόσωπος των Διαιτητών του αγώνα
γ) Βοηθός Παρατηρητή (όταν ορίζεται)
δ) Συντονιστής Εγκατάστασης
ε) Υπεύθυνος Τεχνικών Θεμάτων Εγκατάστασης
στ) Εκπρόσωπος Αστυνομίας
6. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ενός εκ των προαναφερομένων προσώπων, ο
Παρατηρητής το αναφέρει στην Έκθεση του ως παρεμπόδιση του έργου του. Δεν
επιτρέπεται η επίσημη εκπροσώπηση από πρόσωπα διαφορετικά των όσων ορίζονται
παραπάνω (π.χ. από τον φροντιστή της φιλοξενούμενης ομάδας).
7. Ο Παρατηρητής επιθεωρεί το στάδιο με τη συνοδεία του Συντονιστή Εγκατάστασης και
του Υπεύθυνου Διοργάνωσης της γηπεδούχου τριάντα (30’) λεπτά πριν την έναρξη της
Συνάντησης Προετοιμασίας Αγώνα.
8. Τα θέματα συζήτησης στη Συνάντηση Προετοιμασίας Αγώνα αναγράφονται στο Έντυπο
Συνάντησης Προετοιμασίας Αγώνα.

Β.

Αρμοδιότητες πριν την έναρξη του αγώνα

1. Ο Παρατηρητής σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διοργάνωσης ελέγχει εάν οι διαιτητές, οι
Π.Α.Ε. και οι φίλαθλοι εισήλθαν χωρίς πρόβλημα στο γήπεδο.
2. Σε περίπτωση που από τους θεατές του αγώνα αναρτώνται πανό ή εκφωνούνται
συνθήματα και φράσεις με υβριστικό ή/και προσβλητικό περιεχόμενο κατά οποιουδήποτε
προσώπου, ή συνθήματα που προσβάλλουν την εθνική συνείδηση ποδοσφαιριστών,
αξιωματούχων Π.Α.Ε. ή αγώνα, φιλάθλων και τη μνήμη τεθνεώτων, ο Παρατηρητής ζητά
να γίνει σύσταση - προειδοποίηση, μέσω των μεγαφώνων για να σταματήσουν τα
συνθήματα και ζητά από τις Π.Α.Ε. να αποσυρθούν τα πανό, με παράλληλη επισήμανση
των κυρώσεων που θα υποστεί η Π.Α.Ε. τους.

ΑΡΘΡΟ 6
Καθήκοντα Παρατηρητή Κατά τη Διάρκεια του Αγώνα
1. Ο Παρατηρητής σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εγκατάστασης έχει ως έργο του τη
μέριµνα για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων οµαλής διεξαγωγής του αγώνα, μέσα στο
χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη του σταδίου. Στην αρμοδιότητα
του Παρατηρητή ανήκουν ο χώρος που βρίσκεται μπροστά από τα αποδυτήρια, το
προαύλιο, ο διάδρομος, η καταπακτή και οι τυχόν άλλοι συναφείς χώροι, με εξαίρεση τον
κυρίως αγωνιστικό χώρο, για τον οποίο υπεύθυνοι είναι ο διαιτητής του αγώνα, οι βοηθοί
του και ο τέταρτος διαιτητής.
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2. Ο Παρατηρητής υποχρεούται να ασκεί όσα καθήκοντα του ανατίθενται µε κανονιστικές
πράξεις, οδηγίες ή/και µε αποφάσεις της “Super League Ελλάδα”.
3. Ο Παρατηρητής δεν δεσμεύεται να αποδεχτεί τις απόψεις του Συντονιστή Εγκατάστασης
και του Βοηθού Παρατηρητή. Οφείλει όμως να συζητά και να συνεργάζεται αρμονικά μαζί
τους για την επίλυση των προβλημάτων.
4. Ο Παρατηρητής έχει υποχρέωση να περιγράφει λεπτομερώς στην έκθεσή του τυχόν
ενέργειες ή πράξεις βίας των ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων και οπαδών των
διαγωνιζομένων Π.Α.Ε. εντός των χώρων που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του.
5. Ο Παρατηρητής έχει υποχρέωση να καταγράφει τυχόν παραλείψεις ή διαφοροποιήσεις σε
σχέση με τα συμφωνηθέντα κατά τη Συνάντηση Προετοιμασίας Αγώνα.
6. Σε περίπτωση που από τους θεατές του αγώνα αναρτώνται πανό ή εκφωνούνται
συνθήματα και φράσεις με υβριστικό ή/και προσβλητικό περιεχόμενο κατά οποιουδήποτε
προσώπου, ή συνθήματα που προσβάλλουν την εθνική συνείδηση ποδοσφαιριστών,
αξιωματούχων Π.Α.Ε. ή αγώνα, φιλάθλων και τη μνήμη τεθνεώτων, ο Παρατηρητής ζητά
να γίνει σύσταση - προειδοποίηση, μέσω των μεγαφώνων για να σταματήσουν τα
συνθήματα και ζητά από τις Π.Α.Ε. να αποσυρθούν τα πανό, με παράλληλη επισήμανση
των κυρώσεων που θα υποστεί η Π.Α.Ε. τους. Ο Παρατηρητής οφείλει να κάνει
λεπτομερή αναφορά των συμβάντων στην έκθεσή του.
7. Όταν ο Παρατηρητής ζητήσει από τη γηπεδούχο Π.Α.Ε. να γίνουν συστάσεις από τα
μεγάφωνα αλλά δεν πραγματοποιηθούν, το αναφέρει στην Έκθεση του ως παρεμπόδιση
του έργου του.
8. Στους χώρους αρμοδιότητας του Παρατηρητή επιτρέπεται η είσοδος όσων φέρουν ειδική
κάρτα διαπίστευσης ή ειδικό χρωματιστό γιλέκο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Α.Π.
και στον Κανονισμό Διεξαγωγής Πρωταθλήματος που επισυνάπτεται στην Προκήρυξη του
Πρωταθλήματος “Super League”.
9. Ο Παρατηρητής οφείλει να συνεργάζεται με τους εκπροσώπους της Δ.Ε.Α.Β., οι οποίοι
επιτρέπεται να εισέρχονται στα αποδυτήρια πριν την έναρξη του αγώνα για έλεγχο, ενώ
κατά τη διάρκεια του αγώνα θα κάθονται στην εξέδρα.
10. Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι εκπρόσωποι του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. παραμένουν στην κερκίδα ή
στο γραφείο του doping control. Μετά την κλήρωση για τους ποδοσφαιριστές που θα
υποβληθούν σε έλεγχο doping, μπορούν να παραμείνουν στον περιβάλλοντα του
αγωνιστικού χώρου, σε σημεία που δεν παρεμποδίζουν αναπληρωματικούς παίκτες και
κάμερες. Ενδέχεται οι εκπρόσωποι του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., να ζητήσουν από τον Παρατηρητή
Αγώνα να είναι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κλήρωσης των ποδοσφαιριστών
οι οποίοι θα υποβληθούν σε Έλεγχο Ντόπινγκ.
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ΑΡΘΡΟ 7
Καθήκοντα Παρατηρητή Μετά τη Λήξη του Αγώνα
1. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Παρατηρητής οφείλει να ελέγξει εάν τηρήθηκαν από τη
γηπεδούχο Π.Α.Ε. οι διατάξεις του Κανονισμού Διεξαγωγής Πρωταθλήματος, που
επισυνάπτεται στην Προκήρυξη της “Super League Ελλάδα” και να υπογράψει το έντυπο
οικονομικής εκκαθάρισης αφού πρώτα ελέγξει την ακρίβεια των αναφερομένων όσο
αφορά τα πωληθέντα εισιτήρια. Οφείλει να διασφαλίζει ότι ο τελικός αριθμός εισιτηρίων
που ανακοινώνεται από τη γηπεδούχο Π.Α.Ε. είναι ίδιος με αυτόν που αναφέρει η
οικονομική εκκαθάριση.
2. Ο Παρατηρητής ή ο Βοηθός του, σε συνεργασία με το Συντονιστή Εγκατάστασης οφείλει
να πηγαίνει στους εξωτερικούς από τα αποδυτήρια χώρους για να βεβαιωθεί ότι μέσα
στους χώρους αυτούς δεν κινούνται άλλα άτομα πέραν των αθλητών και των
διαπιστευμένων προσώπων και ότι δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός που πρέπει να
αναφερθεί. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, μπορεί να παραμείνει στη θέση του
(θύρα επισήμων) μέχρι να διαπιστώσει ότι η αποχώρηση των φιλάθλων διεξάγεται ομαλά.
3. Ο Παρατηρητής αποχωρεί από το στάδιο μετά την αποχώρηση των Π.Α.Ε. και των
διαιτητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Έντυπα Παρατηρητή
ΑΡΘΡΟ 8
Οδηγός Παρατηρητή
Πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος, η “Super League Ελλάδα” συντάσσει έναν Οδηγό
Παρατηρητή, ο οποίος περιλαμβάνει επιμέρους οδηγίες σχετικά με τα καθήκοντα του
Παρατηρητή.

ΑΡΘΡΟ 9
Έντυπο Συνάντησης Προετοιμασίας Αγώνα
Ο Παρατηρητής μετά το τέλος της συνάντησης που ορίζεται στα σχετικά άρθρα του παρόντος
οφείλει να συμπληρώσει το Έντυπο Συνάντησης Προετοιμασίας Αγώνα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) και
να το αποστείλει μαζί με την Έκθεση του και τα άλλα προκαθορισμένα έντυπα στη “Super
League Ελλάδα”.
Πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος, θα αποσταλεί σε όλες τις Π.Α.Ε. της “Super
League Ελλάδα” το Έντυπο Συνάντησης Προετοιμασίας Αγώνα, ώστε να γνωρίζουν εκ των
προτέρων τα σημεία ελέγχου και ιδιαίτερης προσοχής και να προβαίνουν στις απαραίτητες
ενέργειες.
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ΑΡΘΡΟ 10
Έκθεση Παρατηρητή
1. Ο Παρατηρητής οφείλει να συντάξει, μετά τη λήξη του αγώνα, Έκθεση σε ειδικό έντυπο
της “Super League Ελλάδα” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’), την οποία παραδίδει σε εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο εταιρείας ταχυμεταφοράς.
2. Σε κάθε περίπτωση, ο Παρατηρητής οφείλει να αποστέλλει αντίγραφο της Έκθεσης με
φαξ στη Διοργανώτρια Αρχή. Κατόπιν εγγράφου αιτήματος οιασδήποτε εκ των δύο (2)
διαγωνιζομένων Π.Α.Ε., η Super League οφείλει να χορηγεί άμεσα σε αυτή αντίγραφο της
Έκθεσης.
3. Παρατηρητής ο οποίος δεν αποδίδει επακριβώς τα γεγονότα του χώρου ευθύνης του,
δυσχεραίνοντας έτσι τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαιτίων παραβάσεων, υπόκειται στις
ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 20 του παρόντος. Ο Παρατηρητής οφείλει να
γνωρίζει καλά το περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού, του Κ.Α.Π. και του Κανονισμού
Διεξαγωγής Πρωταθλήματος που επισυνάπτεται στην Προκήρυξη του Πρωταθλήματος
“Super League” για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
Τελικές Διατάξεις
Άρθρο 11
Αποζημίωση Παρατηρητή
1. Οι Παρατηρητές Αγώνων δικαιούνται αποζημίωσης. Το ύψος της αποζημίωσης των
Παρατηρητών

καθορίζεται

από

την

αρμόδια

επιτροπή,

πριν

την

έναρξη

του

Πρωταθλήματος. Οι Βοηθοί Παρατηρητών, δικαιούνται το ίδιο ποσό της οριζόμενης
αποζημίωσης. Η αποζημίωση ανά αγώνα βαρύνει τη γηπεδούχο Π.Α.Ε. και θα αποδίδεται
κατά τη διάρκεια της οικονομικής εκκαθάρισης ή κατόπιν απόφασης δύναται να βαρύνει
τη διοργανώτρια.
2. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλύπτονται απευθείας από τη “Super League
Ελλάδα”. Οι σχετικές ενέργειες για κάθε αγώνα θα γίνονται από το αρμόδιο τμήμα σε
συνεννόηση με τον Παρατηρητή.
3. Τα έξοδα διατροφής και οδικής μετακίνησης, θα καλύπτονται από τη “Super League
Ελλάδα” σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται

στην

‘Οδηγία Κάλυψης

Δαπανών

Παρατηρητών – Συντονιστών’. Πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου η διοργανώτρια
ορίζει αποζημίωση χιλιομετρικής απόστασης και ημερήσιας διατροφής. Τα προσωπικά
έξοδα του Παρατηρητή καλύπτονται αποκλειστικά από τον ίδιο.
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ΑΡΘΡΟ 12
Απουσία Παρατηρητή
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 τότε οι διαγωνιζόμενες ομάδες υποδεικνύουν από ένα πρόσωπο η καθεμία και
ο διαιτητής διενεργεί κλήρωση για να υποδειχτεί ο παρατηρητής του αγώνα. Σ’ αυτή την
περίπτωση ο διαιτητής έχει υποχρέωση να κάνει σχετική σημείωση στο Φ.Α.

ΑΡΘΡΟ 13
Θέση Παρατηρητή
Η γηπεδούχος Π.Α.Ε., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής
Πρωταθλήματος που επισυνάπτεται στην Προκήρυξη του Πρωταθλήματος “Super League”,
υποχρεούται να παραχωρεί τρεις (3) θέσεις στη θύρα των επισήμων για τον Παρατηρητή, το
Βοηθό Παρατηρητή και επιτελικό στέλεχος της “Super League Ελλάδα” που τυχόν επισκεφτεί
το γήπεδο. Οι θέσεις αυτές πρέπει να παρέχουν την καλύτερη δυνατή οπτική εικόνα του
γηπέδου. Επίσης, να διαθέτει μόνο για τον Παρατηρητή, τον Βοηθό Παρατηρητή και το
Συντονιστή Εγκατάστασης ειδικά διαμορφωμένο χώρο γραφείου, στον οποίο θα πρέπει
υποχρεωτικά να υπάρχει φαξ και φωτοτυπικό μηχάνημα. Επίσης, η γηπεδούχος Π.Α.Ε.
οφείλει, από την έναρξη του Πρωταθλήματος να ορίζει έναν εκπρόσωπο (Υπεύθυνος
Διοργάνωσης Αγώνα) με τον οποίο ο Παρατηρητής θα μπορεί να έρχεται σε επικοινωνία ανά
πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια της παρουσίας και παραμονής του στο γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 14
Διαπίστευση Παρατηρητή
Πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, η “Super League Ελλάδα” εκδίδει ονομαστικές
διαπιστεύσεις

για

όλους

τους

Παρατηρητές

που

συμπεριλαμβάνονται

στον

Πίνακα

Παρατηρητών. Ο Παρατηρητής οφείλει να φέρει σε εμφανές σημείο τη διαπίστευση του καθ’
όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο γήπεδο.
Οι κάτοχοι των διαπιστεύσεων δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση της διαπίστευσης τους σε
αγώνες στους οποίους δεν έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που Παρατηρητής κάνει χρήση της
διαπίστευσής του σε αγώνα στον οποίο δεν έχει οριστεί, τότε επιβάλλονται οι ποινές που
προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.
Οι Παρατηρητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποιο αγώνα της “Super League
Ελλάδα” πρέπει να ζητούν πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο Τμήμα
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Διοργάνωσης Πρωταθλημάτων το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.
Σε περίπτωση που η επικοινωνία γίνει μετά το πέρας της προθεσμίας τότε το αίτημα αυτόματα
θα απορρίπτεται. Επίσης, απαγορεύεται στους Παρατηρητές να αιτούνται προσκλήσεις ή
εισιτήρια από τις Π.Α.Ε. μέλη.

ΑΡΘΡΟ 15
Επίσημη Ενδυμασία Παρατηρητή
Η επίσημη ενδυμασία του Παρατηρητή Αγώνα αποτελείται από κουστούμι, γραβάτα,
πουκάμισο και καπαρντίνα για τις χαμηλές θερμοκρασίες. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο
ο Παρατηρητής δεν μπορεί να φορέσει την επίσημη ενδυμασία οφείλει να φορέσει κουστούμι
(μπλε σκούρο), πουκάμισο (άσπρο ή γαλάζιο), γραβάτα παρόμοιου χρώματος. Κατά την
περίοδο Απριλίου – Μαΐου και Αυγούστου – Σεπτεμβρίου η χρήση της γραβάτας και του
σακακιού είναι προαιρετική.

ΑΡΘΡΟ 16
Επικοινωνία Παρατηρητών
Η επικοινωνία των Παρατηρητών με τη “Super League Ελλάδα” γίνεται μέσω του αρμόδιου
τμήματος. Όλοι οι Παρατηρητές πρέπει να έχουν ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση (email) για την κοινοποίηση εγγράφων, οδηγιών και συστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 17
Διαθεσιμότητα Παρατηρητών
Οι Παρατηρητές θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι κάθε Σαββατοκύριακο που διεξάγονται αγώνες
της “Super League Ελλάδα”. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένη
ημερομηνία, πρέπει να ενημερώνουν το αρμόδιο τμήμα έγκαιρα, για τη διαμόρφωση του
προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 18
Συμπεριφορά – Υποχρεώσεις Παρατηρητή και Βοηθού Παρατηρητή
1. Oι Παρατηρητές δεν πρέπει να ασκούν κριτική στους αξιωματούχους των Π.Α.Ε., να
εκφράζουν άποψη για την απόδοση των ομάδων και τους συμμετέχοντες στον αγώνα,
τόσο στους ίδιους όσο και σε τρίτους. Επίσης, οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους
Κανονισμούς και τις διαδικασίες της “Super League Ελλάδα”, ενώ παράλληλα θα πρέπει να
συμπεριφέρονται με σοβαρότητα και κόσμιο τρόπο. Δεν επιτρέπεται να ζητούν
αναμνηστικά δώρα από τις ομάδες, να φωτογραφίζονται με παράγοντες ή ποδοσφαιριστές
και να συνοδεύονται από φιλικά ή οικογενειακά τους πρόσωπα στο χώρο ευθύνης τους.
2. Δεν επιτρέπεται στους Παρατηρητές, να παραχωρούν συνεντεύξεις για θέματα που
αφορούν στους αγώνες του Πρωταθλήματος, τη διαιτησία και ενδεχόμενες αποφάσεις
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των πειθαρχικών οργάνων της διοργανώτριας. Σε περίπτωση που Παρατηρητής παραβεί
τη συγκεκριμένη υποχρέωση, με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, διαγράφεται από τον
Πίνακα Παρατηρητών “Super League Ελλάδα”, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.
3. Δεν επιτρέπεται στους Παρατηρητές να προβαίνουν σε σχόλια ή/και να αναρτούν
φωτογραφίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία έχουν σχέση με το Πρωτάθλημα
της “Super League Ελλάδα” ή τον Συνεταιρισμό.

Σε περίπτωση που Παρατηρητής

παραβεί τη συγκεκριμένη υποχρέωση, τότε επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται
στον εν λόγω κανονισμό.
4. Παρατηρητής που συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα Παρατηρητών της “Super League
Ελλάδα”

μπορεί

να

εκτελεί

τα

καθήκοντα

του

σε

άλλους

αγώνες

ελληνικών

επαγγελματικών κατηγοριών ή του Κυπέλλου Ελλάδας, υπό τον όρο προηγούμενης
ενημέρωσης και συναίνεσης της “Super League Ελλάδα”. Σε αντίθετη περίπτωση, με
απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, ο εν λόγω Παρατηρητής διαγράφεται από τον Πίνακα
Παρατηρητών της “Super League Ελλάδα”, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του
παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 19
Αξιολόγηση Παρατηρητών Αγώνα
Οι Παρατηρητές που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Παρατηρητών της “Super League
Ελλάδα” αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή βάσει πέντε (5) κριτηρίων:


καταγραφή συμβάντων – πειθαρχικός έλεγχος



γνώση και τήρηση κανονισμών



οργανωτικές ικανότητες και διαχείριση κρίσεων



συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς



γενική παρουσία

Η κλίμακα αξιολόγησης είναι από 1 έως 5 ανά κριτήριο, όπου η αντιστοιχία είναι, 1=πολύ
χαμηλή απόδοση, 2=χαμηλή απόδοση, 3=μέτρια απόδοση, 4=υψηλή απόδοση και 5=
εξαιρετική απόδοση.

ΑΡΘΡΟ 20
Ποινές Παρατηρητών
1. Με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, στους Παρατηρητές που δεν τηρούν τις διατάξεις
του παρόντος κανονισμού και τις κατά καιρούς κανονιστικές διατάξεις της “Super League
Ελλάδα”, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
α) Επίπληξη
β) Εξαίρεση από αγώνες για ορισμένη χρονική διάρκεια
γ) Διαγραφή από τον Πίνακα Παρατηρητών
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2. Σε περίπτωση υποτροπής εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου δεν δύναται να επιβληθεί
η ποινή της επίπληξης παρά μόνον οι έτερες δύο ως άνω ποινές.

ΑΡΘΡΟ 21
Διαδικασία Επιβολής Ποινών
Πριν την επιβολή οποιασδήποτε ποινής, o Παρατηρητής που έχει παραβεί τους κανονισμούς
καλείται από τη “Super League Ελλάδα” να υποβάλλει έγγραφη απολογία εντός δύο (2)
εργάσιμων ημερών από την κλήση σε απολογία. Η απολογία θα παραλαμβάνεται από τη
“Super League Ελλάδα” και θα λαμβάνεται υπόψη κατά την απόφαση επιβολής ποινής.
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση επιβολής ποινής θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με φαξ
ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Δεν υφίσταται υποχρέωση αιτιολόγησης της απόφασης.
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