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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE  

 
 

Άρθρο 1 
Γενικά 

 
1. Ο Κανονισμός Στολών ορίζει τα κριτήρια έγκρισης της ποδοσφαιρικής στολής καθώς 

και τις προϋποθέσεις για τη διαφήμιση των χορηγών του συλλόγου και την εμφάνιση 
της σήμανσης του κατασκευαστή της στολής του συλλόγου, όπως και τα στοιχεία 
αναφοράς του συλλόγου και της Super League. 

 
2. Ο παρών Κανονισμός ισχύει για τις Π.Α.Ε. που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής 

Κατηγορίας και διοργανώνει η Super League Ελλάδα (εφεξής Πρωτάθλημα Super 
League).  

 
3. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, μπορεί 

να επιλυθεί από την Προκήρυξη του Πρωταθλήματος της Super League, τον 
Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), τις διατάξεις των κανονισμών των Διεθνών 
Ομοσπονδιών, καθώς και τους Κανόνες του Παιχνιδιού όπως ισχύουν κάθε φορά.  

 
Άρθρο 2 

Ποδοσφαιρική στολή 
 
1. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες του 

Πρωταθλήματος της Super League είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη 
στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 

 
i. Φανέλα 
ii. Παντελονάκι 
iii. Κάλτσες 
iv. Ποδοσφαιρικά υποδήματα  
v. Επικαλαμίδες 

 
 
2. Για τη φανέλα, το παντελονάκι και τις κάλτσες υπάρχει εκτενής περιγραφή σε άρθρα 

του παρόντος, ενώ τα ποδοσφαιρικά υποδήματα δεν συμπεριλαμβάνονται στις 
διατάξεις του Κανονισμού Στολών. Επίσης, οι επικαλαμίδες πρέπει να παρέχουν 
ικανοποιητικό βαθμό προστασίας προς τους ποδοσφαιριστές, να καλύπτονται εξ 
ολοκλήρου από τις κάλτσες των ποδοσφαιριστών και να είναι κατασκευασμένες από 
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πλαστικό, λάστιχο, καουτσούκ ή/και οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο ή/και παρόμοιο 
υλικό. 

 
3. Οι ποδοσφαιριστές δύνανται να φορέσουν ή/και χρησιμοποιήσουν επιπλέον εξοπλισμό 

ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 11 του παρόντος. Απαγορεύεται όμως, να 
χρησιμοποιούν ή να φέρουν οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο είναι επικίνδυνο τόσο 
για τους ίδιους όσο και για τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές. 

 
Άρθρο 3  

Χρώματα ποδοσφαιρικής στολής 
 
1. Οι Π.Α.Ε. που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Super League θα πρέπει, στη δήλωση 

συμμετοχής τους στο Πρωτάθλημα, να δηλώσουν στη διοργανώτρια αρχή τρεις (3) 
εναλλακτικές ποδοσφαιρικές στολές. Στην ευχέρεια των Π.Α.Ε. υπάρχει η δυνατότητα 
να έχουν στη διάθεσή τους και άλλες εναλλακτικές ποδοσφαιρικές στολές τις οποίες 
πρέπει επίσης να δηλώσουν στη διοργανώτρια αρχή.   

 
2. Κανένα από τα επί μέρους τμήματα της ενδυμασίας των ποδοσφαιριστών (φανέλα, 

παντελονάκι και κάλτσες) δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από τέσσερα 
χρώματα. Σε αυτή την κατηγορία δεν συμπεριλαμβάνονται τα χρώματα που 
χρησιμοποιούνται για τα γράμματα και τους αριθμούς στη στολή. Αν χρησιμοποιούνται 
τρία ή περισσότερα χρώματα, το ένα (κυρίαρχο χρώμα) θα πρέπει να κυριαρχεί 
ξεκάθαρα στην επιφάνεια όλων των επί μέρους τμημάτων της στολής (φανέλα, 
παντελονάκι και κάλτσες), ενώ τα υπόλοιπα χρώματα θα πρέπει να είναι εμφανώς 
δευτερεύοντα.  

 
3. Ένα πέμπτο χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα γράμματα και τους αριθμούς που 

υπάρχουν στη στολή (όνομα ποδοσφαιριστή, αριθμός, χορηγός κ.λ.π.). 
 
4. Τα κυρίαρχα χρώματα της πρώτης και της δεύτερης ποδοσφαιρικής στολής πρέπει να 

είναι τελείως διαφορετικά και αντίθετα μεταξύ τους, όπως επίσης το κυρίαρχο χρώμα 
της κάθε επιλογής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δευτερεύον χρώμα στην 
ποδοσφαιρική στολή της άλλης επιλογής. Η διαφορά μεταξύ των ποδοσφαιρικών 
στολών πρέπει να είναι τόσο εμφανής ώστε να μπορούν δύο διαφορετικές ομάδες, 
φορώντας δύο (2) από τις εναλλακτικές στολές της εκάστοτε Π.Α.Ε., να αγωνιστούν 
κανονικά.  

 
5. Το κυρίαρχο χρώμα θα πρέπει να καλύπτει την ίδια επιφάνεια στην εμπρόσθια και στην 

οπίσθια πλευρά του κάθε τμήματος της στολής με εξαίρεση την περιοχή όπου  
αναγράφεται ο αριθμός του ποδοσφαιριστή. 

 
6. Οριζόντιες ή κάθετες γραμμές που καλύπτουν όλη την επιφάνεια ή μέρος της φανέλας 

δεν χαρακτηρίζονται αυτομάτως ρίγες. Για να χαρακτηριστούν ρίγες πρέπει να έχουν 
πλάτος τουλάχιστον πέντε εκατοστά (5 cm). 

 

7. Κανένα υλικό που χρησιμοποιείται στην ποδοσφαιρική στολή δεν πρέπει να δημιουργεί 
αντανάκλαση, ή να μεταβάλλεται το χρώμα του λόγω άλλων παραγόντων (π.χ. ήλιος, 
φώτα, νερό, κ.λ.π.).  

 
8. Οι ποδοσφαιρικές στολές των Π.Α.Ε. που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Super 

League θα πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένες ώστε να διαφέρουν εμφανώς 
από το σχεδιασμό και τα χρώματα των στολών των διαιτητών του εκάστοτε αγώνα.  
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9. Η γηπεδούχος ομάδα υποχρεούται να φορά τη στολή της πρώτης επιλογής, εκτός εάν 
οι δύο διαγωνιζόμενες Π.Α.Ε. συμφωνήσουν για κάτι διαφορετικό. Σε αυτή την 
περίπτωση, η Super League θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως από τη γηπεδούχο 
Π.Α.Ε. (με αντίστοιχη κοινοποίηση στη φιλοξενούμενη Π.Α.Ε.) τουλάχιστον 48 ώρες 
πριν από την έναρξη του αγώνα.  

 
10.  Σε περίπτωση που ο διαιτητής του αγώνα κρίνει ότι τα χρώματα των ποδοσφαιρικών 

στολών των δύο συλλόγων μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση, η φιλοξενούμενη 
ομάδα υποχρεούται να φορέσει εναλλακτική επιλογή ή οποιονδήποτε συνδυασμό 
κριθεί ικανοποιητικός. Στην περίπτωση που η φιλοξενούμενη ομάδα αρνηθεί ή 
επικαλεστεί αδυναμία να φορέσει εναλλακτική επιλογή τότε, και εφόσον δεν έχει 
επέλθει συμφωνία μεταξύ των διαγωνιζόμενων ομάδων, η γηπεδούχος ομάδα 
υποχρεούται να φορέσει εναλλακτική επιλογή ή οποιονδήποτε συνδυασμό κριθεί 
ικανοποιητικός και η φιλοξενούμενη ομάδα τιμωρείται με πρόστιμο και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κ.Α.Π. Ο διαιτητής διατηρεί το τελικό δικαίωμα κρίσης εκ των χρωμάτων 
των ποδοσφαιρικών στολών. 

 
11. Τα χρώματα στα επί μέρους τμήματα της ενδυμασίας του τερματοφύλακα (φανέλα, 

παντελονάκι και κάλτσες), πρέπει να είναι εμφανώς διαφορετικά από τα αντίστοιχα 
των ποδοσφαιριστών του συλλόγου του. Επιπλέον, η στολή που θα φοράει κατά τη 
διάρκεια του εκάστοτε αγώνα θα πρέπει να έχει εμφανώς διαφορετικά χρώματα από 
τον αντίπαλο σύλλογο και τη στολή των διαιτητών.  

 
Άρθρο 4  

Αριθμός φανέλας ποδοσφαιριστή 
 
1. Για τις Π.Α.Ε. που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Super League, ο αριθμός στη 

φανέλα του κάθε ποδοσφαιριστή πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της οπίσθιας 
πλευράς. Το κάθε ψηφίο πρέπει να έχει ύψος εικοσιπέντε έως τριανταπέντε εκατοστά 
(25cm έως 35cm – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι) και πλάτος δύο εκατοστά έως πέντε εκατοστά 
(2cm έως 5cm – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ). Επιπλέον, ο αριθμός του ποδοσφαιριστή πρέπει να 
υπάρχει σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια πλευρά του παντελονιού (είτε στη δεξιά 
είτε στην αριστερή πλευρά). Το ύψος του αριθμού αυτού πρέπει να είναι δέκα έως 
δεκαπέντε εκατοστά (10cm έως 15cm - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ IΙΙ).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8 10 – 15 cm 

8 25 – 35 cm 

5 
2 – 5 cm 

2 – 5 cm 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ I ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ IIΙ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ II 
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2. Ο εκάστοτε αριθμός στις ποδοσφαιρικές στολές πρέπει να είναι ευανάγνωστος, 
μονόχρωμος χωρίς διακοσμητικά στοιχεία, διαφημίσεις χορηγού ή κατασκευαστή. Το 
χρώμα του αριθμού πρέπει να βρίσκεται σε χρωματική αντίθεση με τα χρώματα της 
στολής (π.χ. σκούρο χρώμα αριθμών σε ανοικτό φόντο ή ανοικτό χρώμα αριθμών σε 
σκούρο φόντο). Επιπλέον, σε περίπτωση που ο αριθμός στη φανέλα τοποθετείται σε 
ριγέ ή καρό φόντο φανέλας πρέπει να βρίσκεται σε πλαίσιο ή ουδέτερο φόντο 
(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ IV).   

 
3. Αριθμός μπορεί να υπάρχει και στην εμπρόσθια πλευρά της φανέλας του 

ποδοσφαιριστή (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ V). Ο αριθμός αυτός τοποθετείτε σε οποιοδήποτε 
σημείο στο στήθος, έχει ύψος από οκτώ έως δεκαπέντε εκατοστά (8 cm έως 15cm), 
είναι ευανάγνωστος και έχει χρωματική αντίθεση με τα χρώματα της στολής (π.χ. 
σκούρα γράμματα σε ανοικτό φόντο, ή ανοικτά γράμματα σε σκούρο φόντο). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ο αριθμός στη φανέλα πρέπει να είναι ευδιάκριτος από μακρινή απόσταση, είτε υπό το 

φως της ημέρας είτε υπό το φως των προβολέων, τόσο από τους διαιτητές, όσο και 
από τους θεατές και τους τηλεθεατές.  

 
5. Στο κάτω μέρος του αριθμού του ποδοσφαιριστή μπορεί να βρίσκεται το έμβλημα του 

συλλόγου. Αυτό το έμβλημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε τετραγωνικά εκατοστά 
(5 cm2). 

 
6. Οι αριθμοί στις ποδοσφαιρικές στολές πρέπει να κυμαίνονται από το ένα (1) έως το 

ενενήντα εννέα (99). 
 
7. Σε ότι αφορά τη δήλωση των αριθμών φανέλας με τον οποίο θα αγωνίζονται οι 

ποδοσφαιριστές και τις προϋποθέσεις αντικατάστασης αριθμού ισχύουν όλα όσα 
αναφέρονται στις διατάξεις του Κ.Α.Π.  

 

Άρθρο 5 
Όνομα ποδοσφαιριστή 

 
1. Στη φανέλα του εκάστοτε ποδοσφαιριστή πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το 

επώνυμο του και/ή το μικρό του όνομα, ή μία συντομογραφία του ονόματος του (ή 
ψευδώνυμο για τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές). Το αναγραφόμενο όνομα στη 
φανέλα πρέπει να αντιστοιχεί με το όνομα που ο παίκτης είναι καταχωρημένος στη 
ποδοσφαιρική δύναμη της ομάδος.   

 

8 8 8 – 15 cm 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ IV ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ V 
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2. Η θέση για το όνομα του ποδοσφαιριστή πρέπει να βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος της 
φανέλας πάνω από τον αριθμό του, το ύψος δε των γραμμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά 
τα 7,5 εκατοστά  (7,5 cm – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VI).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Η αναγραφή του ονόματος του ποδοσφαιριστή μπορεί να γίνει είτε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ είτε 

με ΜΙΚΡΑ γράμματα σε οποιαδήποτε γραμματοσειρά, ενώ πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
μονόχρωμα τα γράμματα του ονόματος και να μην έχουν σχεδιαστικά ή διαφημιστικά 
στοιχεία. Το χρώμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αναγραφή του ονόματος του 
ποδοσφαιριστή πρέπει να βρίσκεται σε αντίθεση από το χρώμα της ποδοσφαιρικής 
στολής (π.χ. σκούρο χρώμα γραμμάτων σε ανοικτό φόντο, ή ανοικτό χρώμα 
γραμμάτων σε σκούρο φόντο) έτσι ώστε το όνομα του ποδοσφαιριστή να είναι 
ευανάγνωστο από μακρινή απόσταση. Για μεγαλύτερη ευκρίνεια δίνεται η δυνατότητα 
το όνομα να βρίσκεται σε πλαίσιο, ή ουδέτερο φόντο.  Εάν το όνομα τοποθετηθεί σε 
καρό ή ριγέ φόντο φανέλας, θα πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται σε πλαίσιο, ή 
ουδέτερο φόντο.   

 
4. Σε περίπτωση συνωνυμίας δύο ή περισσοτέρων ποδοσφαιριστών στην ίδια ομάδα 

πρέπει να προηγείται το αρχικό γράμμα του ονόματος. Τα ονόματα των Ελλήνων 
ποδοσφαιριστών αναγράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες και των αλλοδαπών 
ποδοσφαιριστών με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες.  

 
5. Το εκάστοτε όνομα ποδοσφαιριστή στις ποδοσφαιρικές στολές πρέπει να είναι 

ευανάγνωστο, μονόχρωμο χωρίς διακοσμητικά στοιχεία, διαφημίσεις χορηγού ή 
κατασκευαστή. 

 
Άρθρο 6 

Έμβλημα και όνομα συλλόγου 
 
1. Το έμβλημα της εκάστοτε Π.Α.Ε. δύναται να εμφανίζεται από μία φορά στη φανέλα, 

στο παντελονάκι και σε κάθε μία από τις κάλτσες. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς 
το σχήμα του εμβλήματος αλλά πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα αναφορικά με τις 
διαστάσεις και τη θέση του (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VII): 

α) Φανέλα: μέγιστο εμβαδόν εκατό τετραγωνικά εκατοστά (100 cm2) στην 
αριστερή πλευρά του στήθους και άνωθεν της οριζόντιας διαφήμισης του χορηγού. 
β) Παντελονάκι: μέγιστο εμβαδόν πενήντα τετραγωνικά εκατοστά (50 cm2), στο 
πόδι στο οποίο δεν αναγράφεται ο αριθμός του ποδοσφαιριστή.  
γ) Κάλτσες: μέγιστο εμβαδόν πενήντα τετραγωνικά εκατοστά (50 cm2) σε 
οποιοδήποτε σημείο της κάθε κάλτσας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VΙ 

8 25 – 35 cm 

ΠΟΔ/ΣΤΗΣ = 7,5 cm 
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2. Το έμβλημα του συλλόγου δύναται επίσης να βρίσκεται στο κάτω μέρος του αριθμού 

του παίκτη (βλ. Άρθρο 4 παρ.5) 
 
3. Το όνομα της εκάστοτε Π.Α.Ε. δύναται να εμφανίζεται μία φορά σε οποιοδήποτε 

σημείο στην εμπρόσθια πλευρά της φανέλας, στο παντελονάκι και κάθε κάλτσα. Στην 
οπίσθια πλευρά της φανέλας το όνομα του συλλόγου (ή συντομογραφία του) μπορεί 
να εμφανισθεί μόνο κάτω από τον αριθμό του ποδοσφαιριστή. Το όνομα (ή 
συντομογραφία του ονόματος) του συλλόγου δύναται επίσης να εμφανίζεται μία φορά 
στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του γιακά της φανέλας. Το ύψος των γραμμάτων δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα δύο εκατοστά (2 cm) και το συνολικό εμβαδόν δεν πρέπει να 
είναι μεγαλύτερο από δώδεκα τετραγωνικά εκατοστά (12 cm2). 

 
4. Τα γράμματα του ονόματος του συλλόγου πρέπει να είναι ευανάγνωστα, μονόχρωμα 

χωρίς διακοσμητικά στοιχεία, διαφημίσεις χορηγού ή κατασκευαστή. 
 
5. Το όνομα και έμβλημα της Π.Α.Ε. που παρουσιάζονται στην εμφάνιση της ομάδας 

πρέπει να είναι επίσημα κατοχυρωμένα από το επικυρωμένο καταστατικό του 
συλλόγου. Επίσης, πρέπει να κατατεθούν επισήμως στη Super League για έγκριση και 
δεν πρέπει να περιλαμβάνουν κανένα είδος διαφήμισης ή εμπορικού προϊόντος, εκτός 
εάν έχει καταχωρηθεί ως επωνυμία στο επικυρωμένο καταστατικό του συλλόγου. 

 
6. Παράλληλα με το έμβλημα της Π.Α.Ε., δύναται η τοποθέτηση αστεριού ή αστεριών τα 

οποία υποδηλώνουν την κατάκτηση πολλαπλών πρωταθλημάτων (κάθε αστέρι 
αντιστοιχεί σε δέκα πρωταθλήματα) από την Π.Α.Ε.. Η θέση των αστεριών καθορίζεται 
αυστηρώς στο εμπρόσθιο μέρος της φανέλας και πάνω από το έμβλημα της Π.Α.Ε., 
ενώ το ύψος του κάθε αστεριού δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 2 εκατοστά (2 cm).  

 
Άρθρο 7 

Διαφήμιση χορηγού 
 
1. Για θέματα διαφήμισης χορηγού εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις των κανονισμών των 

Διεθνών Ομοσπονδιών και του Κ.Α.Π.  
 
2. Για τις Π.Α.Ε. που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Super League, επιτρέπεται η 

διαφήμιση χορηγών στα επί μέρους τμήματα της ενδυμασίας των ποδοσφαιριστών και 
συγκεκριμένα στη φανέλα και στο παντελονάκι. 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VII 
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3. Για κάθε αγωνιστική περίοδο οι Π.Α.Ε. πρέπει να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω 
τρόπων διαφήμισης χορηγού στην ποδοσφαιρική στολή: 

 
i. Διαφήμιση ενός ή περισσοτέρων χορηγών. 
ii. Διαφήμιση δύο διαφορετικών προϊόντων του ίδιου χορηγού, με χρήση ενός 

προϊόντος για τον α’ γύρο και άλλου προϊόντος για το β’ γύρο του Πρωταθλήματος.  
iii. Διαφήμιση ενός χορηγού για τους αγώνες του α’ γύρου και άλλου χορηγού για 

τους αγώνες του β’ γύρου. 
iv. Αλλαγή χορηγού για τους συλλόγους που μετέχουν στη φάση των play-offs. 

 
4. Κάθε ομάδα δύναται να αλλάξει ή/ και προσθέσει χορηγό κατά τη διάρκεια της 

αγωνιστικής περιόδου. Για την οποιαδήποτε αλλαγή ή/ και προσθήκη χορηγού πρέπει 
απαραίτητα να γίνεται κατάθεση δείγματος της καινούργιας στολής με αντίστοιχη 
έγγραφη έγκριση από τη Super League προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε αγώνες του 
Πρωταθλήματος. Η κατάθεση δείγματος της καινούργιας στολής θα πρέπει να γίνει 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα χρησιμοποίησής της. Σε 
περίπτωση αφαίρεσης της διαφήμισης του χορηγού από την ποδοσφαιρική στολή κατά 
τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, δεν επιτρέπεται να μένουν σημάδια από την 
αποκόλληση.  

 
5. Η διαφήμιση χορηγών επιτρέπεται να εμφανίζεται σε κάποια από τις ακόλουθες θέσεις: 
 

α) Οριζόντια, κατά μήκος του στήθους ή/και κάθετα, στην δεξιά, ή στην 
αριστερή πλευρά του κορμού: Η διαφήμιση του χορηγού πρέπει να έχει 
εμβαδόν έως τριακόσια τετραγωνικά εκατοστά (300 cm2) και τα γράμματα πρέπει 
να έχουν ύψος έως δέκα εκατοστά (10 cm).  
β) στην οπίσθια πλευρά στη φανέλα: Η διαφήμιση του χορηγού πρέπει να έχει 
εμβαδόν έως διακόσια τετραγωνικά εκατοστά (200 cm2) και τα γράμματα πρέπει να 
έχουν ύψος έως δέκα εκατοστά (10 cm).  
γ) στην εμπρόσθια πλευρά στο παντελονάκι: Η διαφήμιση του χορηγού 
πρέπει να έχει εμβαδόν έως εκατό τετραγωνικά εκατοστά (100 cm2) και τα 
γράμματα πρέπει να έχουν ύψος έως δέκα εκατοστά (10 cm). 
δ) στην οπίσθια πλευρά στο παντελονάκι: Η διαφήμιση του χορηγού πρέπει 
να έχει εμβαδόν έως διακόσια τετραγωνικά εκατοστά (200 cm2) και τα γράμματα 
πρέπει να έχουν ύψος έως δέκα εκατοστά (10 cm).  
ε) στο αριστερό ή/και δεξί μανίκι της φανέλας: Η διαφήμιση του χορηγού 
πρέπει να έχει εμβαδόν έως εκατόν πενήντα τετραγωνικά εκατοστά (150 cm2) με 
την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζει (ως προς το δεξί μανίκι) το έμβλημα-λογότυπο-
σύνθετο λογότυπο της Διοργάνωσης καθώς και τυχόν άλλα εμβλήματα /σήματα 
(ελληνική σημαία, λογότυπο κατά του ρατσισμού κ.ο.κ. και για τα δύο μανίκια) 

 
6. Μόνο σε περίπτωση που το όνομα του χορηγού έχει καταχωρηθεί ως μέρος της 

επωνυμίας στο επικυρωμένο καταστατικό του συλλόγου μπορεί να σχετιστεί με το 
έμβλημα του συλλόγου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι τρόποι διαφήμισης του δεν 
πρέπει να αναμιγνύονται/ συνδυάζονται με άλλα στοιχεία της ποδοσφαιρικής στολής 
(έμβλημα, αριθμό, γράμματα κ.λ.π.).  

 
7. Η διαφήμιση του χορηγού πρέπει να έχει εμβαδόν έως τριακόσια τετραγωνικά 

εκατοστά (300 cm2) συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου που περιβάλει τον 
διαφημιστή, ενώ τα γράμματα πρέπει να έχουν ύψος έως δέκα εκατοστά (10 cm). Δεν 
υπάρχουν περιορισμοί ως προς το χρώμα, αλλά τα γράμματα δεν θα πρέπει να έχουν 
διαφημιστικά ή σχεδιαστικά στοιχεία πέρα από αυτά που υπάρχουν στο λογότυπο 
(logo / brand) του χορηγού. Η διαφήμιση χορηγού δεν πρέπει να έχει φόντο 
(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VIIΙ).  
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8. Η διαφήμιση, άμεση ή έμμεση, προϊόντων που είναι αντίθετα με την αθλητική ιδέα 

απαγορεύεται. Επίσης, απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων καπνού και δυνατών 
αλκοολούχων ποτών, τα συνθήματα πολιτικού, θρησκευτικού, ή φυλετικού 
περιεχομένου, καθώς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει ή να προσβάλλει το 
δημόσιο αίσθημα. Τέλος, απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιρείας που 
χωρίς δικαίωμα διεξάγει στοίχημα για την έκβαση ιπποδρομιακών, ή ατομικών 
παιχνιδιών, ή αθλημάτων, προκαθορισμένης ή μη, απόδοσης (Ν.2433/96 άρθρο 2).  

 
Άρθρο 8 

Διαφήμιση κατασκευαστή 
 
1. Η εταιρεία που σχεδιάζει και κατασκευάζει την ποδοσφαιρική στολή μπορεί να 

διαφημιστεί σε αυτήν με τους εξής τρόπους: 
 
α) Όνομα, 
β) Λογότυπο, 
γ) Συνδυασμός λογότυπου και ονόματος 
δ) Σειρά ομοιόμορφων λογοτύπων (band) 

 
2. Μόνο σε περίπτωση που το όνομα του κατασκευαστή έχει καταχωρηθεί ως μέρος της 

επωνυμίας στο επικυρωμένο καταστατικό του συλλόγου μπορεί να σχετιστεί με το 
έμβλημα του συλλόγου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι τρόποι διαφήμισης δεν πρέπει να 
αναμιγνύονται/ συνδυάζονται με άλλα στοιχεία της ποδοσφαιρικής στολής (έμβλημα, 
αριθμό, γράμματα κ.λ.π.) και δεν πρέπει να έχουν φόντο.  

 
3. Η διαφήμιση του κατασκευαστή στην ποδοσφαιρική στολή πρέπει να τηρεί τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

α) Φανέλα: Εμφανίζεται μόνο μία φορά, στο επάνω μέρος της φανέλας (στο ύψος 
του στήθους) άνωθεν της διαφήμισης του χορηγού. Το σήμα δεν πρέπει να έχει 
φόντο, ενώ το μέγεθός του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι τετραγωνικά εκατοστά 
(20 cm2). 
 

β) Παντελονάκι: Εμφανίζεται μία φορά, σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια πλευρά 
του παντελονιού (είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά), ενώ το μέγεθος του 
σήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι τετραγωνικά εκατοστά (20 cm2). 
 

ΧΟΡΗΓΟΣ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VΙII 

= 10 cm 
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γ) Κάλτσες: Από το λάστιχο της κάλτσας έως τον αστράγαλο μπορεί να τοποθετηθεί 
σε ένα σημείο σήμα με μέγεθος είκοσι τετραγωνικά εκατοστά (20 cm2), ή σε δύο 
σημεία οριζόντια με μέγεθος δέκα τετραγωνικά εκατοστά (10 cm2) το κάθε ένα. 

 
4. Η διαφήμιση του κατασκευαστή με τις πιο πάνω μορφές (Άρθρο 8, παρ. 1 -3) μπορεί 

να κολληθεί, να τυπωθεί ή να ραφτεί επάνω στην ενδυμασία.  
 
5. Εκτός από το έμβλημα το συλλόγου, ο κατασκευαστής μπορεί να παρουσιάσει έναν 

από τους τρόπους διαφήμισης του που αναφέρονται στο Άρθρο 8 παρ.1 με ύφανση 
ζακάρ στη φανέλα ή/και στα παντελονάκι. Η ύφανση ζακάρ πρέπει να εμπεριέχει το 
κυρίως χρώμα της στολής ή/και κάποιο από τα δευτερεύοντα χρώματα, όμως δεν 
πρέπει να είναι κυρίαρχο στη στολή και να επηρεάζει την μοναδικότητα της. Αυτός 
τρόπος διαφήμισης του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι τετραγωνικά εκατοστά (20 
cm2).  

 
6. Η διαφήμιση του κατασκευαστή μπορεί επίσης να παρουσιαστεί με επαναλαμβανόμενα 

λογότυπα, δημιουργώντας μία οριζόντια ή κάθετη γραμμή ομοίων λογοτύπων σε κάθε 
μέρος της στολής στις ακόλουθες θέσεις: 

 
α) Φανέλα: 

 Μία γραμμή ομοίων λογοτύπων επιτρέπεται να τοποθετηθεί οριζοντίως στο 
κάτω μέρος του κάθε μανικιού. 

 Μία γραμμή ομοίων λογοτύπων επιτρέπεται να τοποθετηθεί στην εξωτερική 
ραφή του μανικιού από την ένωση με το γιακά έως την άκρη του μανικιού.  

 Μία γραμμή ομοίων λογοτύπων επιτρέπεται να τοποθετηθεί στην πλαϊνή 
ραφή του κορμού της φανέλας, από την κάτω ένωση του μανικιού με τον 
κορμό έως το τέλος της φανέλας.  

 
β) Παντελονάκι: 

 Μία γραμμή ομοίων λογοτύπων επιτρέπεται να τοποθετηθεί οριζόντια στην 
κάτω άκρη στο κάθε μπατζάκι, ή 

 Μία γραμμή ομοίων λογοτύπων επιτρέπεται να τοποθετηθεί κάθετα στην 
εξωτερική πλαϊνή ραφή στο παντελονάκι.   

 
γ) Κάλτσες: 

 Μία γραμμή ομοίων λογοτύπων επιτρέπεται να τοποθετηθεί οριζόντια στο 
πάνω άκρο της κάθε κάλτσας (λάστιχο)  

 
7. Το πλάτος μίας γραμμής ομοίων λογοτύπων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από:  
 

α)  Τα οκτώ εκατοστά (8 cm) στη φανέλα.  
β)  Τα οκτώ εκατοστά (8 cm) στο παντελονάκι. 
γ)  Τα πέντε εκατοστά (5 cm) στις κάλτσες. 

 
Άρθρο 9 

Σήμα Super League 
 
1. Το έμβλημα/σήμα της διοργάνωσης του Πρωταθλήματος της Super League πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι ραμμένο, κεντημένο, ή τυπωμένο στο δεξί μανίκι της φανέλας, 
επάνω στη ραφή που ενώνει τον ώμο με τον αγκώνα. 

 
2. Απαγορεύεται σε αγώνες του Πρωταθλήματος της Super League, η χρήση 

ποδοσφαιρικών στολών οι οποίες δεν περιλαμβάνουν το έμβλημα/σήμα της 
διοργάνωσης ή/και περιλαμβάνουν σήματα/εμβλήματα άλλων διοργανώσεων 
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(Διοργανώσεις UEFA, Κύπελλο Ελλάδας). Τα σήματα της Super League θα παρέχονται 
αποκλειστικά από τη διοργανώτρια, αρχικά μέσω δωρεάν διάθεσης για έναν αριθμό 
σημάτων ίδιο για όλες τις ΠΑΕ και στη συνέχεια μέσω πώλησης στην τιμή κόστους για 
τις ΠΑΕ με αυξημένες ανάγκες.  

 
3. Επιπρόσθετα του σήματος μανικιού (patch) το οποίο υποδεικνύεται από τη 

Διοργανώτρια, οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της Super League 
δύνανται να τοποθετήσουν και εθνόσημο ή ελληνική σημαία σε προβλεπόμενο σημείο 
της αγωνιστικής φανέλας και συγκεκριμένα είτε στο εμπρόσθιο μέρος της φανέλας, 
είτε στο μανίκι, είτε κάτω από τον γιακά της φανέλας στην οπίσθια όψη, ενώ το 
εμβαδό δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 30 τετραγωνικά εκατοστά (30 cm²).   
 

 
Άρθρο 10 

Ποδοσφαιρική στολή τερματοφυλάκων 
 
1. Τα χρώματα στα επί μέρους τμήματα της ενδυμασίας των τερματοφυλάκων (φανέλα, 

παντελονάκι και κάλτσες), πρέπει να είναι εμφανώς διαφορετικά από τα αντίστοιχα 
των ποδοσφαιριστών του συλλόγου του. Επιπλέον, η στολή που φοράει κατά τη 
διάρκεια του εκάστοτε αγώνα θα πρέπει να έχει εμφανώς διαφορετικά χρώματα από τη 
στολή που φοράει ο αντίπαλος σύλλογος καθώς και τα χρώματα της στολής των 
διαιτητών.  

 
2. Ο τερματοφύλακας είναι ο μόνος παίκτης που μπορεί να φορέσει και μακρύ αθλητικό 

παντελόνι τερματοφυλάκων, με την προϋπόθεση ότι θα είναι στα χρώματα της στολής 
του.  

 
3. Για θέματα που αναφέρονται στον αριθμό, τα γράμματα του ονόματος του 

τερματοφύλακα, το όνομα και έμβλημα του συλλόγου, το σήμα της διοργανώτριας 
όπως επίσης στη διαφήμιση του χορηγού και του κατασκευαστή αθλητικού υλικού στη 
στολή του τερματοφύλακα ισχύουν όσα αναφέρουν οι διατάξεις των κανονισμών των 
Διεθνών Ομοσπονδιών, του Κ.Α.Π. και του παρόντος Κανονισμού. 

 
4. Τα γάντια και το καπέλο του τερματοφύλακα μπορούν να έχουν σήμανση του 

κατασκευαστή, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα είκοσι τετραγωνικά 
εκατοστά (20 cm2).   Επίσης, το όνομα του τερματοφύλακα μπορεί να είναι γραμμένο 
στα γάντια αλλά τα γράμματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε ύψος τα δύο εκατοστά (2 
cm) σε κάθε γάντι.      

 
Άρθρο 11 

Επιπλέον εξοπλισμός  
 
1. Οι ποδοσφαιριστές δύνανται να φορέσουν ή/και χρησιμοποιήσουν επιπλέον εξοπλισμό 

με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός αυτός δεν είναι επικίνδυνος τόσο για 
τη σωματική ακεραιότητα των ιδίων όσο και των αντιπάλων ποδοσφαιριστών.  

 
2. Ο επιπλέον εξοπλισμός που επιτρέπεται να φορεθεί ή/και να χρησιμοποιηθεί 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
α) Ισοθερμικά παντελονάκια ή φόρμες ή κολάν ιδίου χρώματος με το κυρίαρχο χρώμα 
του παντελονιού της στολής, 
β) Γάντια (για το κρύο) και περικάρπια για τον ιδρώτα,  
γ) Ιατρικός εξοπλισμός (μάσκες προσώπου, γυαλιά κτλ.) με την απαραίτητη 
προϋπόθεση να είναι κατασκευασμένος από υλικό που δεν είναι επικίνδυνο για τη 
σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών, 
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δ) Μπλουζάκι κάτω από τη φανέλα της ποδοσφαιρικής στολής ιδίου χρώματος με το 
κυρίαρχο χρώμα της στολής, 
ε) Ειδική ταινία (tape) η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ιδίου χρώματος με το 
κυρίαρχο χρώμα των καλτσών,   
στ) Περιβραχιόνιο αρχηγού. 

 
3. Ο επιπλέον εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τους παίκτες σε έναν αγώνα, πρέπει 

να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
 

α) Δεν επιτρέπεται διαφήμιση χορηγού στον επιπλέον εξοπλισμό των ποδοσφαιριστών.  
β) Επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο μία φορά του σήματος του κατασκευαστή. 
γ) Το σήμα του κατασκευαστή μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιασδήποτε θέση, δεν 
πρέπει όμως να υπερβαίνει τα είκοσι τετραγωνικά εκατοστά (20 cm2). 

 
4. Επικίνδυνα αντικείμενα (κολιέ, σκουλαρίκια, κτλ.) απαγορεύονται αυστηρά και θα 

πρέπει να αφαιρούνται πριν την έναρξη του αγώνα.  
 
5. Το ειδικό περιβραχιόνιο του αρχηγού φοριέται στο αριστερό μπράτσο σε εμφανές 

σημείο. Η κατασκευή του πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
 

α) Δεν επιτρέπεται να έχει σήμα του κατασκευαστή.  
β) Δεν επιτρέπεται να έχει διαφήμιση χορηγού. 
γ) Πρέπει να είναι μονόχρωμο και να αναφέρεται η λέξη ‘captain’ ή συντομογραφία 
της.  
 

6. Οι προϋποθέσεις για τα ποδοσφαιρικά παπούτσια, τις επικαλαμίδες και τις μπάλες 
ποδοσφαίρου δεν συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

 
Άρθρο 12  

Διαδικασία έγκρισης ποδοσφαιρικών στολών 
 
1. Οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της Super League πρέπει υποχρεωτικά 

να τηρήσουν όλες τις προϋποθέσεις σχετικά με την ποδοσφαιρική στολή όπως αυτές 
ορίζονται στις αντίστοιχές διατάξεις των κανονισμών των Διεθνών Ομοσπονδιών, του 
Κ.Α.Π. και του παρόντος Κανονισμού. 

 
2. Η Διοργανώτρια Αρχή είναι αρμόδια για την τελική έγκριση της ποδοσφαιρικής στολής 

που θα χρησιμοποιήσει η εκάστοτε Π.Α.Ε. στους αγώνες του Πρωταθλήματος της 
Super League, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στις αντίστοιχές διατάξεις των 
κανονισμών των Διεθνών Ομοσπονδιών, του Κ.Α.Π. και του παρόντος Κανονισμού.  

 
3. Οι Π.Α.Ε. δηλώνουν στη διοργανώτρια τα χρώματα των ποδοσφαιρικών ενδυμασιών 

πρώτης, δεύτερης και τρίτης επιλογής κατά την υπογραφή της Προκήρυξης του 
Πρωταθλήματος πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.  

 
4. Ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική στολή (φανέλα, παντελονάκι και κάλτσες) πρώτης και 

δεύτερης επιλογής πρέπει να υποβληθούν στη Super League για έγκριση τουλάχιστον 
είκοσι εργάσιμες (20) ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. 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. 
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5. Η έγκριση της ποδοσφαιρικής στολής που θα χρησιμοποιήσει η εκάστοτε Π.Α.Ε. ισχύει 
μόνο για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. 

 
6. Πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου οι σύλλογοι πρέπει να αποστέλλουν στην 

Super League μία λίστα με τους αριθμούς φανέλας που θα αγωνίζονται οι παίκτες 
τους. Ο αριθμός φανέλας που έχει δηλωθεί για τον κάθε ποδοσφαιριστή θα παραμένει 
ο ίδιος καθ’ όλη την αγωνιστική περίοδο. Αλλαγή της λίστας με τους αριθμούς παικτών 
επιτρέπεται να γίνει μόνο κατά τη διάρκεια της μετεγγραφικής περιόδου με την 
απόκτηση ή την αποχώρηση ποδοσφαιριστή. Ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε στην 
μετεγγραφική περίοδο του Ιανουαρίου μπορεί να χρησιμοποιήσει αριθμό φανέλας που 
είχε δηλωθεί για ποδοσφαιριστή που αποχώρησε από το σύλλογο κατά την ίδια 
μετεγγραφική περίοδο.  

 
7. Απαγορεύεται σε οποιαδήποτε Π.Α.Ε. να χρησιμοποιήσει εναλλακτική στολή ή να 

προσθέσει οποιοδήποτε σήμα/έμβλημα ή διαφήμιση που δεν έχουν εγκριθεί από τη 
Διοργανώτρια Αρχή. Η Super League δύναται να δώσει άδεια, κατόπιν έγγραφου 
αιτήματος της Π.Α.Ε., για τη χρήση άλλων πέρα των προβλεπομένων στολών ή 
σημάτων/εμβλημάτων. Η ειδική άδεια δίνεται σε περιπτώσεις που αφορούν σε αλλαγή 
στη διαφήμιση, εκδηλώσεις κοινωνικής ευθύνης και οποιασδήποτε άλλης περίπτωσης 
που κριθεί ότι δεν αποτελεί αντικανονική χρήση στολών ή σημάτων/εμβλημάτων. 
 

8. Όσο αφορά την εμφάνιση των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, αρμόδιος για τον 
έλεγχο της ποδοσφαιρικής στολής (χρώματα, είδος στολής κτλ.) είναι ο διαιτητής του 
αγώνα. Οι ομάδες υποχρεούνται να προσκομίσουν στη Συνάντηση Προετοιμασίας  του 
εκάστοτε αγώνα τις στολές των ποδοσφαιριστών και του τερματοφύλακα που θα 
χρησιμοποιήσουν, προς έλεγχο από το διαιτητή του αγώνα. Σε περίπτωση που ο 
διαιτητής κρίνει ότι τα χρώματα των ποδοσφαιρικών στολών μπορούν να οδηγήσουν 
σε σύγχυση, η γηπεδούχος ομάδα σύμφωνα και με το Άρθρο 3 του παρόντος 
υποχρεούται να φορέσει εναλλακτική στολή. 

 
9. Όσο αφορά στον έλεγχο και στην ασφάλεια των επιπλέον αντικειμένων που φέρουν οι 

ποδοσφαιριστές, αρμόδιος είναι ο διαιτητής του αγώνα ο οποίος πρέπει να αποφασίσει 
για τη χρησιμοποίηση/μη χρησιμοποίηση των επικίνδυνων αντικειμένων.   

 
10. Ο Παρατηρητής του αγώνα δύναται να ζητήσει την ποδοσφαιρική στολή ή/και 

οποιοδήποτε επιπλέον εξοπλισμό από τις συμμετέχουσες ομάδες και να τις αποστείλει 
στη Διοργανώτρια Αρχή προς έλεγχο. 

 
Άρθρο 13 

Πειθαρχικά μέτρα 
 
1. Κάθε Π.Α.Ε. που μετέχει στο Πρωτάθλημα της Super League είναι υποχρεωμένη να 

τηρήσει τον παρόντα Κανονισμό. Σε αντίθετη περίπτωση η Διοργανώτρια Αρχή, 
σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη του Πρωταθλήματος της Super 
League, δύναται να επιβάλει διοικητικές ποινές στις Π.Α.Ε. 
 

2. Η εκάστοτε Π.Α.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη συμπεριφορά των 
ποδοσφαιριστών που ανήκουν στη δύναμή της όσο αφορά στην ορθή εφαρμογή όσων 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.    

 
3. Οποιοδήποτε πρόσθετο σήμα/έμβλημα, αριθμός, όνομα, διαφήμιση και γενικότερα ότι 

δεν αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό κρίνεται ως αντικανονικό. Οι πάσης φύσεως 
διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, επιλύονται 
μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα και συγκεκριμένα την Πειθαρχική 



 13 

Επιτροπή της Super League σε πρώτο βαθμό και την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. σε 
δεύτερο βαθμό.    

 
4. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας και εφ’ όσον δεν προβλέπεται 

συγκεκριμένη ποινή από τον Κ.Α.Π., η διοργανώτρια δύναται να επιβάλει στις υπαίτιες 
ομάδες τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: 
α) προειδοποίηση 
β) επίπληξη 
γ) χρηματικό πρόστιμο ύψους από 200 Ευρώ έως 2000 Ευρώ ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της παράβασης. 

 

Άρθρο 14 
Τελική διάταξη  

 
Ο παρόν Κανονισμός εγκρίνεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 
Γενικής Συνέλευσης της Super League και τίθεται σε ισχύ από την αγωνιστική περίοδο 
2014-15. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 
Στολών, μπορεί να επιλυθεί από τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Super League Ελλάδα, την 
Προκήρυξη του Πρωταθλήματος της Super League Ελλάδα, τον Κανονισμό Αγώνων 
Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), τις διατάξεις των κανονισμών των Διεθνών Ομοσπονδιών, καθώς 
και τους Κανόνες του Παιχνιδιού όπως ισχύουν κάθε φορά.  

 


