
 1 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΛΩΝ 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ SUPER LEAGUE  

 
 

Άξζξν 1 
Γεληθά 

 
1. Ο Καλνληζκφο ηνιψλ νξίδεη ηα θξηηήξηα έγθξηζεο ηεο πνδνζθαηξηθήο ζηνιήο θαζψο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαθήκηζε ησλ ρνξεγψλ ηνπ ζπιιφγνπ θαη ηελ εκθάληζε 
ηεο ζήκαλζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ζηνιήο ηνπ ζπιιφγνπ, φπσο θαη ηα ζηνηρεία 
αλαθνξάο ηνπ ζπιιφγνπ θαη ηεο Super League. 

 
2. Ο παξψλ Καλνληζκφο ηζρχεη γηα ηηο Π.Α.Ε. πνπ κεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα Α’ Εζληθήο 

Καηεγνξίαο θαη δηνξγαλψλεη ε Super League Ειιάδα (εθεμήο Πξσηάζιεκα Super 
League).  

 
3. Κάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, κπνξεί 

λα επηιπζεί απφ ηελ Πξνθήξπμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο Super League, ηνλ 
Καλνληζκφ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.), ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ ησλ Δηεζλψλ 
Οκνζπνλδηψλ, θαζψο θαη ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.  

 
Άξζξν 2 

Πνδνζθαηξηθή ζηνιή 
 
1. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο πνδνζθαηξηζηψλ ζηνπο αγψλεο ηνπ 

Πξσηαζιήκαηνο ηεο Super League είλαη λα θνξνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα απηψλ ηε 
ζηνιή ηνπο, ε νπνία ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη: 

 
i. Φαλέια 
ii. Παληεινλάθη 
iii. Κάιηζεο 
iv. Πνδνζθαηξηθά ππνδήκαηα  
v. Επηθαιακίδεο 

 
 
2. Γηα ηε θαλέια, ην παληεινλάθη θαη ηηο θάιηζεο ππάξρεη εθηελήο πεξηγξαθή ζε άξζξα 

ηνπ παξφληνο, ελψ ηα πνδνζθαηξηθά ππνδήκαηα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ ηνιψλ. Επίζεο, νη επηθαιακίδεο πξέπεη λα παξέρνπλ 
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ πξνζηαζίαο πξνο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο, λα θαιχπηνληαη εμ 
νινθιήξνπ απφ ηηο θάιηζεο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ 
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πιαζηηθφ, ιάζηηρν, θανπηζνχθ ή/θαη νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν ή/θαη παξφκνην 
πιηθφ. 

 
3. Οη πνδνζθαηξηζηέο δχλαληαη λα θνξέζνπλ ή/θαη ρξεζηκνπνηήζνπλ επηπιένλ εμνπιηζκφ 

ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Άξζξν 11 ηνπ παξφληνο. Απαγνξεχεηαη φκσο, λα 
ρξεζηκνπνηνχλ ή λα θέξνπλ νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ην νπνίν είλαη επηθίλδπλν ηφζν 
γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνπο αληίπαινπο πνδνζθαηξηζηέο. 

 
Άξζξν 3  

Χξώκαηα πνδνζθαηξηθήο ζηνιήο 
 
1. Οη Π.Α.Ε. πνπ κεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα ηεο Super League ζα πξέπεη, ζηε δήισζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Πξσηάζιεκα, λα δειψζνπλ ζηε δηνξγαλψηξηα αξρή ηξεηο (3) 
ελαιιαθηηθέο πνδνζθαηξηθέο ζηνιέο. ηελ επρέξεηα ησλ Π.Α.Ε. ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη άιιεο ελαιιαθηηθέο πνδνζθαηξηθέο ζηνιέο ηηο νπνίεο 
πξέπεη επίζεο λα δειψζνπλ ζηε δηνξγαλψηξηα αξρή.   

 
2. Καλέλα απφ ηα επί κέξνπο ηκήκαηα ηεο ελδπκαζίαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ (θαλέια, 

παληεινλάθη θαη θάιηζεο) δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα 
ρξψκαηα. ε απηή ηελ θαηεγνξία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ρξψκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνχο ζηε ζηνιή. Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ηξία ή πεξηζζφηεξα ρξψκαηα, ην έλα (θπξίαξρν ρξψκα) ζα πξέπεη λα θπξηαξρεί 
μεθάζαξα ζηελ επηθάλεηα φισλ ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ ηεο ζηνιήο (θαλέια, 
παληεινλάθη θαη θάιηζεο), ελψ ηα ππφινηπα ρξψκαηα ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλψο 
δεπηεξεχνληα.  

 
3. Έλα πέκπην ρξψκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηα γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνχο πνπ 

ππάξρνπλ ζηε ζηνιή (φλνκα πνδνζθαηξηζηή, αξηζκφο, ρνξεγφο θ.ι.π.). 
 
4. Σα θπξίαξρα ρξψκαηα ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο πνδνζθαηξηθήο ζηνιήο πξέπεη λα 

είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά θαη αληίζεηα κεηαμχ ηνπο, φπσο επίζεο ην θπξίαξρν ρξψκα 
ηεο θάζε επηινγήο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο δεπηεξεχνλ ρξψκα ζηελ 
πνδνζθαηξηθή ζηνιή ηεο άιιεο επηινγήο. Η δηαθνξά κεηαμχ ησλ πνδνζθαηξηθψλ 
ζηνιψλ πξέπεη λα είλαη ηφζν εκθαλήο ψζηε λα κπνξνχλ δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο, 
θνξψληαο δχν (2) απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ζηνιέο ηεο εθάζηνηε Π.Α.Ε., λα αγσληζηνχλ 
θαλνληθά.  

 
5. Σν θπξίαξρν ρξψκα ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ ίδηα επηθάλεηα ζηελ εκπξφζζηα θαη ζηελ 

νπίζζηα πιεπξά ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηεο ζηνιήο κε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή φπνπ  
αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ πνδνζθαηξηζηή. 

 
6. Οξηδφληηεο ή θάζεηεο γξακκέο πνπ θαιχπηνπλ φιε ηελ επηθάλεηα ή κέξνο ηεο θαλέιαο 

δελ ραξαθηεξίδνληαη απηνκάησο ξίγεο. Γηα λα ραξαθηεξηζηνχλ ξίγεο πξέπεη λα έρνπλ 
πιάηνο ηνπιάρηζηνλ πέληε εθαηνζηά (5 cm). 

 

7. Καλέλα πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πνδνζθαηξηθή ζηνιή δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί 
αληαλάθιαζε, ή λα κεηαβάιιεηαη ην ρξψκα ηνπ ιφγσ άιισλ παξαγφλησλ (π.ρ. ήιηνο, 
θψηα, λεξφ, θ.ι.π.).  

 
8. Οη πνδνζθαηξηθέο ζηνιέο ησλ Π.Α.Ε. πνπ κεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα ηεο Super 

League ζα πξέπεη λα είλαη κε ηέηνην ηξφπν ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα δηαθέξνπλ εκθαλψο 
απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηα ρξψκαηα ησλ ζηνιψλ ησλ δηαηηεηψλ ηνπ εθάζηνηε αγψλα.  
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9. Η γεπεδνχρνο νκάδα ππνρξενχηαη λα θνξά ηε ζηνιή ηεο πξψηεο επηινγήο, εθηφο εάλ 
νη δχν δηαγσληδφκελεο Π.Α.Ε. ζπκθσλήζνπλ γηα θάηη δηαθνξεηηθφ. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, ε Super League ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο απφ ηε γεπεδνχρν 
Π.Α.Ε. (κε αληίζηνηρε θνηλνπνίεζε ζηε θηινμελνχκελε Π.Α.Ε.) ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 
εκέξεο  πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.  

 
10.  ε πεξίπησζε πνπ ν δηαηηεηήο ηνπ αγψλα θξίλεη φηη ηα ρξψκαηα ησλ πνδνζθαηξηθψλ 

ζηνιψλ ησλ δχν ζπιιφγσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε, ε θηινμελνχκελε 
νκάδα ππνρξενχηαη λα θνξέζεη ελαιιαθηηθή επηινγή ή νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ 
θξηζεί ηθαλνπνηεηηθφο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θηινμελνχκελε νκάδα αξλεζεί ή 
επηθαιεζηεί αδπλακία λα θνξέζεη ελαιιαθηηθή επηινγή ηφηε, θαη εθφζνλ δελ έρεη 
επέιζεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ, ε γεπεδνχρνο νκάδα 
ππνρξενχηαη λα θνξέζεη ελαιιαθηηθή επηινγή ή νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ θξηζεί 
ηθαλνπνηεηηθφο θαη ε θηινμελνχκελε νκάδα ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν θαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. Ο δηαηηεηήο δηαηεξεί ην ηειηθφ δηθαίσκα θξίζεο εθ ησλ ρξσκάησλ 
ησλ πνδνζθαηξηθψλ ζηνιψλ. 

 
11. Σα ρξψκαηα ζηα επί κέξνπο ηκήκαηα ηεο ελδπκαζίαο ηνπ ηεξκαηνθχιαθα (θαλέια, 

παληεινλάθη θαη θάιηζεο), πξέπεη λα είλαη εκθαλψο δηαθνξεηηθά απφ ηα αληίζηνηρα 
ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηνπ ζπιιφγνπ ηνπ. Επηπιένλ, ε ζηνιή πνπ ζα θνξάεη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ εθάζηνηε αγψλα ζα πξέπεη λα έρεη εκθαλψο δηαθνξεηηθά ρξψκαηα απφ 
ηνλ αληίπαιν ζχιινγν θαη ηε ζηνιή ησλ δηαηηεηψλ.  

 
Άξζξν 4  

Αξηζκόο θαλέιαο πνδνζθαηξηζηή 
 
1. Γηα ηηο Π.Α.Ε. πνπ κεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα ηεο Super League, ν αξηζκφο ζηε 

θαλέια ηνπ θάζε πνδνζθαηξηζηή πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο νπίζζηαο 
πιεπξάο. Σν θάζε ςεθίν πξέπεη λα έρεη χςνο εηθνζηπέληε έσο ηξηαληαπέληε εθαηνζηά 
(25cm έσο 35cm – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι) θαη πιάηνο δχν εθαηνζηά έσο πέληε εθαηνζηά 
(2cm έσο 5cm – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ). Επηπιένλ, ν αξηζκφο ηνπ πνδνζθαηξηζηή πξέπεη λα 
ππάξρεη ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηνπ παληεινληνχ (είηε ζηε δεμηά 
είηε ζηελ αξηζηεξή πιεπξά). Σν χςνο ηνπ αξηζκνχ απηνχ πξέπεη λα είλαη δέθα έσο 
δεθαπέληε εθαηνζηά (10cm έσο 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 εθάζηνηε αξηζκφο ζηηο πνδνζθαηξηθέο ζηνιέο πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηνο, 
κνλφρξσκνο ρσξίο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, δηαθεκίζεηο ρνξεγνχ ή θαηαζθεπαζηή. Σν 
ρξψκα ηνπ αξηζκνχ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηα ρξψκαηα ηεο 
ζηνιήο (π.ρ. ζθνχξν ρξψκα αξηζκψλ ζε αλνηθηφ θφλην ή αλνηθηφ ρξψκα αξηζκψλ ζε 
ζθνχξν θφλην). Επηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ζηε θαλέια ηνπνζεηείηαη ζε 
ξηγέ ή θαξφ θφλην θαλέιαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε πιαίζην ή νπδέηεξν θφλην 
(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ IV).   

 
3. Αξηζκφο κπνξεί λα ππάξρεη θαη ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηεο θαλέιαο ηνπ 

πνδνζθαηξηζηή (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ V). Ο αξηζκφο απηφο ηνπνζεηείηε ζε νπνηνδήπνηε 
ζεκείν ζην ζηήζνο, έρεη χςνο απφ νθηψ έσο δεθαπέληε εθαηνζηά (8 cm έσο 15cm), 
είλαη επαλάγλσζηνο θαη έρεη ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηα ρξψκαηα ηεο ζηνιήο (π.ρ. 
ζθνχξα γξάκκαηα ζε αλνηθηφ θφλην, ή αλνηθηά γξάκκαηα ζε ζθνχξν θφλην). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ο αξηζκφο ζηε θαλέια πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηνο απφ καθξηλή απφζηαζε, είηε ππφ ην 

θσο ηεο εκέξαο είηε ππφ ην θσο ησλ πξνβνιέσλ, ηφζν απφ ηνπο δηαηηεηέο, φζν θαη 
απφ ηνπο ζεαηέο θαη ηνπο ηειεζεαηέο.  

 
5. ην θάησ κέξνο ηνπ αξηζκνχ ηνπ πνδνζθαηξηζηή κπνξεί λα βξίζθεηαη ην έκβιεκα ηνπ 

ζπιιφγνπ. Απηφ ην έκβιεκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα πέληε ηεηξαγσληθά εθαηνζηά 
(5 cm2). 

 
6. Οη αξηζκνί ζηηο πνδνζθαηξηθέο ζηνιέο πξέπεη λα θπκαίλνληαη απφ ην έλα (1) έσο ην 

ελελήληα ελλέα (99). 
 
7. ε φηη αθνξά ηε δήισζε ησλ αξηζκψλ θαλέιαο κε ηνλ νπνίν ζα αγσλίδνληαη νη 

πνδνζθαηξηζηέο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αληηθαηάζηαζεο αξηζκνχ ηζρχνπλ φια φζα 
αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π.  

 

Άξζξν 5 
Όλνκα πνδνζθαηξηζηή 

 
1. ηε θαλέια ηνπ εθάζηνηε πνδνζθαηξηζηή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην 

επψλπκν ηνπ θαη/ή ην κηθξφ ηνπ φλνκα, ή κία ζπληνκνγξαθία ηνπ νλφκαηνο ηνπ (ή 
ςεπδψλπκν γηα ηνπο αιινδαπνχο πνδνζθαηξηζηέο). Σν αλαγξαθφκελν φλνκα ζηε 
θαλέια πξέπεη λα αληηζηνηρεί κε ην φλνκα πνπ ν παίθηεο είλαη θαηαρσξεκέλνο ζηε 
πνδνζθαηξηθή δχλακε ηεο νκάδνο.   

 

8 8 8 – 15 cm 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ IV ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ V 
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2. Η ζέζε γηα ην φλνκα ηνπ πνδνζθαηξηζηή πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην νπίζζην κέξνο ηεο 
θαλέιαο πάλσ απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ, ην χςνο δε ησλ γξακκάησλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά 
ηα 7,5 εθαηνζηά  (7,5 cm – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VI).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Η αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ πνδνζθαηξηζηή κπνξεί λα γίλεη είηε κε ΚΕΦΑΛΑΙΑ είηε 

κε ΜΙΚΡΑ γξάκκαηα ζε νπνηαδήπνηε γξακκαηνζεηξά, ελψ πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά 
κνλφρξσκα ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηνο θαη λα κελ έρνπλ ζρεδηαζηηθά ή δηαθεκηζηηθά 
ζηνηρεία. Σν ρξψκα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ 
πνδνζθαηξηζηή πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αληίζεζε απφ ην ρξψκα ηεο πνδνζθαηξηθήο 
ζηνιήο (π.ρ. ζθνχξν ρξψκα γξακκάησλ ζε αλνηθηφ θφλην, ή αλνηθηφ ρξψκα 
γξακκάησλ ζε ζθνχξν θφλην) έηζη ψζηε ην φλνκα ηνπ πνδνζθαηξηζηή λα είλαη 
επαλάγλσζην απφ καθξηλή απφζηαζε. Γηα κεγαιχηεξε επθξίλεηα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
ην φλνκα λα βξίζθεηαη ζε πιαίζην, ή νπδέηεξν θφλην.  Εάλ ην φλνκα ηνπνζεηεζεί ζε 
θαξφ ή ξηγέ θφλην θαλέιαο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα βξίζθεηαη ζε πιαίζην, ή 
νπδέηεξν θφλην.   

 
4. ε πεξίπησζε ζπλσλπκίαο δχν ή πεξηζζνηέξσλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηελ ίδηα νκάδα 

πξέπεη λα πξνεγείηαη ην αξρηθφ γξάκκα ηνπ νλφκαηνο. Σα νλφκαηα ησλ Ειιήλσλ 
πνδνζθαηξηζηψλ αλαγξάθνληαη κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο θαη ησλ αιινδαπψλ 
πνδνζθαηξηζηψλ κε ιαηηληθνχο ή ειιεληθνχο ραξαθηήξεο.  

 
5. Σν εθάζηνηε φλνκα πνδνζθαηξηζηή ζηηο πνδνζθαηξηθέο ζηνιέο πξέπεη λα είλαη 

επαλάγλσζην, κνλφρξσκν ρσξίο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, δηαθεκίζεηο ρνξεγνχ ή 
θαηαζθεπαζηή. 

 
Άξζξν 6 

Έκβιεκα θαη όλνκα ζπιιόγνπ 
 
1. Σν έκβιεκα ηεο εθάζηνηε Π.Α.Ε. δχλαηαη λα εκθαλίδεηαη απφ κία θνξά ζηε θαλέια, 

ζην παληεινλάθη θαη ζε θάζε κία απφ ηηο θάιηζεο. Δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί σο πξνο 
ην ζρήκα ηνπ εκβιήκαηνο αιιά πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα αλαθνξηθά κε ηηο 
δηαζηάζεηο θαη ηε ζέζε ηνπ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VII): 

α) Φαλέια: κέγηζην εκβαδφλ εθαηφ ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (100 cm2) ζηελ 
αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζηήζνπο θαη άλσζελ ηεο νξηδφληηαο δηαθήκηζεο ηνπ ρνξεγνχ. 
β) Παληεινλάθη: κέγηζην εκβαδφλ πελήληα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (50 cm2), ζην 
πφδη ζην νπνίν δελ αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ πνδνζθαηξηζηή.  
γ) Κάιηζεο: κέγηζην εκβαδφλ πελήληα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (50 cm2) ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο θάζε θάιηζαο. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VΙ 

8 25 – 35 cm 

ΠΟΔ/ΣΤΗΣ = 7,5 cm 
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2. Σν έκβιεκα ηνπ ζπιιφγνπ δχλαηαη επίζεο λα βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ αξηζκνχ 

ηνπ παίθηε (βι. Άξζξν 4 παξ.5) 
 
3. Σν φλνκα ηεο εθάζηνηε Π.Α.Ε. δχλαηαη λα εκθαλίδεηαη κία θνξά ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηεο θαλέιαο, ζην παληεινλάθη θαη θάζε θάιηζα. ηελ 
νπίζζηα πιεπξά ηεο θαλέιαο ην φλνκα ηνπ ζπιιφγνπ (ή ζπληνκνγξαθία ηνπ) κπνξεί 
λα εκθαληζζεί κφλν θάησ απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ πνδνζθαηξηζηή. Σν φλνκα (ή 
ζπληνκνγξαθία ηνπ νλφκαηνο) ηνπ ζπιιφγνπ δχλαηαη επίζεο λα εκθαλίδεηαη κία θνξά 
ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ ηνπ γηαθά ηεο θαλέιαο. Σν χςνο ησλ γξακκάησλ δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα δχν εθαηνζηά (2 cm) θαη ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ δελ πξέπεη λα 
είλαη κεγαιχηεξν απφ δψδεθα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (12 cm2). 

 
4. Σα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηνο ηνπ ζπιιφγνπ πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα, κνλφρξσκα 

ρσξίο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, δηαθεκίζεηο ρνξεγνχ ή θαηαζθεπαζηή. 
 
5. Σν φλνκα θαη έκβιεκα ηεο Π.Α.Ε. πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εκθάληζε ηεο νκάδαο 

πξέπεη λα είλαη επίζεκα θαηνρπξσκέλα απφ ην επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθφ ηνπ 
ζπιιφγνπ. Επίζεο, πξέπεη λα θαηαηεζνχλ επηζήκσο ζηε Super League γηα έγθξηζε θαη 
δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαλέλα είδνο δηαθήκηζεο ή εκπνξηθνχ πξντφληνο, εθηφο 
εάλ έρεη θαηαρσξεζεί σο επσλπκία ζην επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ. 

 
6. Παξάιιεια κε ην έκβιεκα ηεο Π.Α.Ε., δχλαηαη ε ηνπνζέηεζε αζηεξηνχ ή αζηεξηψλ ηα 

νπνία ππνδειψλνπλ ηελ θαηάθηεζε πνιιαπιψλ πξσηαζιεκάησλ (θάζε αζηέξη 
αληηζηνηρεί ζε δέθα πξσηαζιήκαηα) απφ ηελ Π.Α.Ε.. Η ζέζε ησλ αζηεξηψλ θαζνξίδεηαη 
απζηεξψο ζην εκπξφζζην κέξνο ηεο θαλέιαο θαη πάλσ απφ ην έκβιεκα ηεο Π.Α.Ε., 
ελψ ην χςνο ηνπ θάζε αζηεξηνχ δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ηα 2 εθαηνζηά (2 cm).  

 
Άξζξν 7 

Δηαθήκηζε ρνξεγνύ 
 
1. Γηα ζέκαηα δηαθήκηζεο ρνξεγνχ εθαξκφδνληαη φιεο νη δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ ησλ 

Δηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ θαη ηνπ Κ.Α.Π.  
 
2. Γηα ηηο Π.Α.Ε. πνπ κεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα ηεο Super League, επηηξέπεηαη ε 

δηαθήκηζε ρνξεγψλ ζηα επί κέξνπο ηκήκαηα ηεο ελδπκαζίαο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηε θαλέια θαη ζην παληεινλάθη. 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VII 

 
 

 
 

 
 



 7 

3. Γηα θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν νη Π.Α.Ε. πξέπεη λα επηιέμνπλ κεηαμχ ησλ παξαθάησ 
ηξφπσλ δηαθήκηζεο ρνξεγνχ ζηελ πνδνζθαηξηθή ζηνιή: 

 
i. Δηαθήκηζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ρνξεγψλ. 
ii. Δηαθήκηζε δχν δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ ηνπ ίδηνπ ρνξεγνχ, κε ρξήζε ελφο 

πξντφληνο γηα ηνλ α’ γχξν θαη άιινπ πξντφληνο γηα ην β’ γχξν ηνπ Πξσηαζιήκαηνο.  
iii. Δηαθήκηζε ελφο ρνξεγνχ γηα ηνπο αγψλεο ηνπ α’ γχξνπ θαη άιινπ ρνξεγνχ γηα 

ηνπο αγψλεο ηνπ β’ γχξνπ. 
iv. Αιιαγή ρνξεγνχ γηα ηνπο ζπιιφγνπο πνπ κεηέρνπλ ζηε θάζε ησλ play-offs. 

 
4. Κάζε νκάδα δχλαηαη λα αιιάμεη ή/ θαη πξνζζέζεη ρνξεγφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Γηα ηελ νπνηαδήπνηε αιιαγή ή/ θαη πξνζζήθε ρνξεγνχ πξέπεη 
απαξαίηεηα λα γίλεηαη θαηάζεζε δείγκαηνο ηεο θαηλνχξγηαο ζηνιήο κε αληίζηνηρε 
έγγξαθε έγθξηζε απφ ηε Super League πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αγψλεο ηνπ 
Πξσηαζιήκαηνο. Η θαηάζεζε δείγκαηνο ηεο θαηλνχξγηαο ζηνιήο ζα πξέπεη λα γίλεη 
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ρξεζηκνπνίεζήο ηεο. ε 
πεξίπησζε αθαίξεζεο ηεο δηαθήκηζεο ηνπ ρνξεγνχ απφ ηελ πνδνζθαηξηθή ζηνιή θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, δελ επηηξέπεηαη λα κέλνπλ ζεκάδηα απφ ηελ 
απνθφιιεζε.  

 
5. Η δηαθήκηζε ρνξεγψλ επηηξέπεηαη λα εκθαλίδεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο ζέζεηο: 
 

α) Οξηδόληηα, θαηά κήθνο ηνπ ζηήζνπο ή/θαη θάζεηα, ζηελ δεμηά, ή ζηελ 
αξηζηεξή πιεπξά ηνπ θνξκνύ: Η δηαθήκηζε ηνπ ρνξεγνχ πξέπεη λα έρεη 
εκβαδφλ έσο ηξηαθφζηα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (300 cm2) θαη ηα γξάκκαηα πξέπεη 
λα έρνπλ χςνο έσο δέθα εθαηνζηά (10 cm).  
β) ζηελ νπίζζηα πιεπξά ζηε θαλέια: Η δηαθήκηζε ηνπ ρνξεγνχ πξέπεη λα έρεη 
εκβαδφλ έσο δηαθφζηα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (200 cm2) θαη ηα γξάκκαηα πξέπεη λα 
έρνπλ χςνο έσο δέθα εθαηνζηά (10 cm).  
γ) ζηελ εκπξόζζηα πιεπξά ζην παληεινλάθη: Η δηαθήκηζε ηνπ ρνξεγνχ 
πξέπεη λα έρεη εκβαδφλ έσο εθαηφ ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (100 cm2) θαη ηα 
γξάκκαηα πξέπεη λα έρνπλ χςνο έσο δέθα εθαηνζηά (10 cm). 
δ) ζηελ νπίζζηα πιεπξά ζην παληεινλάθη: Η δηαθήκηζε ηνπ ρνξεγνχ πξέπεη 
λα έρεη εκβαδφλ έσο δηαθφζηα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (200 cm2) θαη ηα γξάκκαηα 
πξέπεη λα έρνπλ χςνο έσο δέθα εθαηνζηά (10 cm).  
ε) ζην αξηζηεξό ή/θαη δεμί καλίθη ηεο θαλέιαο: Η δηαθήκηζε ηνπ ρνξεγνχ 
πξέπεη λα έρεη εκβαδφλ έσο εθαηφλ πελήληα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (150 cm2) κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ επεξεάδεη (σο πξνο ην δεμί καλίθη) ην έκβιεκα-ινγφηππν-
ζχλζεην ινγφηππν ηεο Δηνξγάλσζεο θαζψο θαη ηπρφλ άιια εκβιήκαηα /ζήκαηα 
(ειιεληθή ζεκαία, ινγφηππν θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ θ.ν.θ. θαη γηα ηα δχν καλίθηα) 

 
6. Μφλν ζε πεξίπησζε πνπ ην φλνκα ηνπ ρνξεγνχ έρεη θαηαρσξεζεί σο κέξνο ηεο 

επσλπκίαο ζην επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ κπνξεί λα ζρεηηζηεί κε ην 
έκβιεκα ηνπ ζπιιφγνπ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, νη ηξφπνη δηαθήκηζεο ηνπ δελ 
πξέπεη λα αλακηγλχνληαη/ ζπλδπάδνληαη κε άιια ζηνηρεία ηεο πνδνζθαηξηθήο ζηνιήο 
(έκβιεκα, αξηζκφ, γξάκκαηα θ.ι.π.).  

 
7. Η δηαθήκηζε ηνπ ρνξεγνχ πξέπεη λα έρεη εκβαδφλ έσο ηξηαθφζηα ηεηξαγσληθά 

εθαηνζηά (300 cm2) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ πνπ πεξηβάιεη ηνλ 
δηαθεκηζηή, ελψ ηα γξάκκαηα πξέπεη λα έρνπλ χςνο έσο δέθα εθαηνζηά (10 cm). Δελ 
ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί σο πξνο ην ρξψκα, αιιά ηα γξάκκαηα δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ 
δηαθεκηζηηθά ή ζρεδηαζηηθά ζηνηρεία πέξα απφ απηά πνπ ππάξρνπλ ζην ινγφηππν 
(logo / brand) ηνπ ρνξεγνχ. Η δηαθήκηζε ρνξεγνχ δελ πξέπεη λα έρεη θφλην 
(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VIIΙ).  
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8. Η δηαθήκηζε, άκεζε ή έκκεζε, πξντφλησλ πνπ είλαη αληίζεηα κε ηελ αζιεηηθή ηδέα 

απαγνξεχεηαη. Επίζεο, απαγνξεχεηαη ε δηαθήκηζε πξντφλησλ θαπλνχ θαη δπλαηψλ 
αιθννινχρσλ πνηψλ, ηα ζπλζήκαηα πνιηηηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, ή θπιεηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ή λα πξνζβάιιεη ην 
δεκφζην αίζζεκα. Σέινο, απαγνξεχεηαη ε άκεζε ή έκκεζε δηαθήκηζε εηαηξείαο πνπ 
ρσξίο δηθαίσκα δηεμάγεη ζηνίρεκα γηα ηελ έθβαζε ηππνδξνκηαθψλ, ή αηνκηθψλ 
παηρληδηψλ, ή αζιεκάησλ, πξνθαζνξηζκέλεο ή κε, απφδνζεο (Ν.2433/96 άξζξν 2).  

 
Άξζξν 8 

Δηαθήκηζε θαηαζθεπαζηή 
 
1. Η εηαηξεία πνπ ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη ηελ πνδνζθαηξηθή ζηνιή κπνξεί λα 

δηαθεκηζηεί ζε απηήλ κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 
 
α) Όλνκα, 
β) Λνγφηππν, 
γ) πλδπαζκφο ινγφηππνπ θαη νλφκαηνο 
δ) εηξά νκνηφκνξθσλ ινγνηχπσλ (band) 

 
2. Μφλν ζε πεξίπησζε πνπ ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή έρεη θαηαρσξεζεί σο κέξνο ηεο 

επσλπκίαο ζην επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ κπνξεί λα ζρεηηζηεί κε ην 
έκβιεκα ηνπ ζπιιφγνπ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, νη ηξφπνη δηαθήκηζεο δελ πξέπεη λα 
αλακηγλχνληαη/ ζπλδπάδνληαη κε άιια ζηνηρεία ηεο πνδνζθαηξηθήο ζηνιήο (έκβιεκα, 
αξηζκφ, γξάκκαηα θ.ι.π.) θαη δελ πξέπεη λα έρνπλ θφλην.  

 
3. Η δηαθήκηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ζηελ πνδνζθαηξηθή ζηνιή πξέπεη λα ηεξεί ηηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
 

α) Φαλέια: Εκθαλίδεηαη κφλν κία θνξά, ζην επάλσ κέξνο ηεο θαλέιαο (ζην χςνο 
ηνπ ζηήζνπο) άλσζελ ηεο δηαθήκηζεο ηνπ ρνξεγνχ. Σν ζήκα δελ πξέπεη λα έρεη 
θφλην, ελψ ην κέγεζφο ηνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα είθνζη ηεηξαγσληθά εθαηνζηά 
(20 cm2). 
 

β) Παληεινλάθη: Εκθαλίδεηαη κία θνξά, ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά 
ηνπ παληεινληνχ (είηε ζηε δεμηά είηε ζηελ αξηζηεξή πιεπξά), ελψ ην κέγεζνο ηνπ 
ζήκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα είθνζη ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (20 cm2). 
 

ΧΟΡΗΓΟ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VΙII 

= 10 cm 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ VΙII 

Χ
Ο

Ρ
Η

Γ
Ο


 

Χ
Ο

Ρ
Η

Γ
Ο


 

Χ
Ο

Ρ
Η

Γ
Ο


 

Ή Ή 
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γ) Κάιηζεο: Απφ ην ιάζηηρν ηεο θάιηζαο έσο ηνλ αζηξάγαιν κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί 
ζε έλα ζεκείν ζήκα κε κέγεζνο είθνζη ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (20 cm2), ή ζε δχν 
ζεκεία νξηδφληηα κε κέγεζνο δέθα ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (10 cm2) ην θάζε έλα. 

 
4. Η δηαθήκηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηηο πην πάλσ κνξθέο (Άξζξν 8, παξ. 1 -3) κπνξεί 

λα θνιιεζεί, λα ηππσζεί ή λα ξαθηεί επάλσ ζηελ ελδπκαζία.  
 
5. Εθηφο απφ ην έκβιεκα ην ζπιιφγνπ, ν θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλαλ 

απφ ηνπο ηξφπνπο δηαθήκηζεο ηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 8 παξ.1 κε χθαλζε 
δαθάξ ζηε θαλέια ή/θαη ζηα παληεινλάθη. Η χθαλζε δαθάξ πξέπεη λα εκπεξηέρεη ην 
θπξίσο ρξψκα ηεο ζηνιήο ή/θαη θάπνην απφ ηα δεπηεξεχνληα ρξψκαηα, φκσο δελ 
πξέπεη λα είλαη θπξίαξρν ζηε ζηνιή θαη λα επεξεάδεη ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο. Απηφο 
ηξφπνο δηαθήκηζεο ηνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα είθνζη ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (20 
cm2).  

 
6. Η δηαθήκηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή κπνξεί επίζεο λα παξνπζηαζηεί κε επαλαιακβαλφκελα 

ινγφηππα, δεκηνπξγψληαο κία νξηδφληηα ή θάζεηε γξακκή νκνίσλ ινγνηχπσλ ζε θάζε 
κέξνο ηεο ζηνιήο ζηηο αθφινπζεο ζέζεηο: 

 
α) Φαλέια: 

 Μία γξακκή νκνίσλ ινγνηχπσλ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί νξηδνληίσο ζην 
θάησ κέξνο ηνπ θάζε καληθηνχ. 

 Μία γξακκή νκνίσλ ινγνηχπσλ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ εμσηεξηθή 
ξαθή ηνπ καληθηνχ απφ ηελ έλσζε κε ην γηαθά έσο ηελ άθξε ηνπ καληθηνχ.  

 Μία γξακκή νκνίσλ ινγνηχπσλ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ πιατλή 
ξαθή ηνπ θνξκνχ ηεο θαλέιαο, απφ ηελ θάησ έλσζε ηνπ καληθηνχ κε ηνλ 
θνξκφ έσο ην ηέινο ηεο θαλέιαο.  

 
β) Παληεινλάθη: 

 Μία γξακκή νκνίσλ ινγνηχπσλ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί νξηδφληηα ζηελ 
θάησ άθξε ζην θάζε κπαηδάθη, ή 

 Μία γξακκή νκνίσλ ινγνηχπσλ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί θάζεηα ζηελ 
εμσηεξηθή πιατλή ξαθή ζην παληεινλάθη.   

 
γ) Κάιηζεο: 

 Μία γξακκή νκνίσλ ινγνηχπσλ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί νξηδφληηα ζην 
πάλσ άθξν ηεο θάζε θάιηζαο (ιάζηηρν)  

 
7. Σν πιάηνο κίαο γξακκήο νκνίσλ ινγνηχπσλ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ:  
 

α)  Σα νθηψ εθαηνζηά (8 cm) ζηε θαλέια.  
β)  Σα νθηψ εθαηνζηά (8 cm) ζην παληεινλάθη. 
γ)  Σα πέληε εθαηνζηά (5 cm) ζηηο θάιηζεο. 

 
Άξζξν 9 

ήκα Super League 
 
1. Σν έκβιεκα/ζήκα ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο Super League πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα είλαη ξακκέλν, θεληεκέλν, ή ηππσκέλν ζην δεμί καλίθη ηεο θαλέιαο, 
επάλσ ζηε ξαθή πνπ ελψλεη ηνλ ψκν κε ηνλ αγθψλα. 

 
2. Απαγνξεχεηαη ζε αγψλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο Super League, ε ρξήζε 

πνδνζθαηξηθψλ ζηνιψλ νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνπλ ην έκβιεκα/ζήκα ηεο 
δηνξγάλσζεο ή/θαη πεξηιακβάλνπλ ζήκαηα/εκβιήκαηα άιισλ δηνξγαλψζεσλ 
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(Δηνξγαλψζεηο UEFA, Κχπειιν Ειιάδαο). Σα ζήκαηα ηεο Super League ζα παξέρνληαη 
απνθιεηζηηθά απφ ηε δηνξγαλψηξηα, αξρηθά κέζσ δσξεάλ δηάζεζεο γηα έλαλ αξηζκφ 
ζεκάησλ ίδην γηα φιεο ηηο ΠΑΕ θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ πψιεζεο ζηελ ηηκή θφζηνπο γηα 
ηηο ΠΑΕ κε απμεκέλεο αλάγθεο.  

 
3. Επηπξφζζεηα ηνπ ζήκαηνο καληθηνχ (patch) ην νπνίν ππνδεηθλχεηαη απφ ηε 

Δηνξγαλψηξηα, νη Π.Α.Ε. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα ηεο Super League 
δχλαληαη λα ηνπνζεηήζνπλ θαη εζλφζεκν ή ειιεληθή ζεκαία ζε πξνβιεπφκελν ζεκείν 
ηεο αγσληζηηθήο θαλέιαο θαη ζπγθεθξηκέλα είηε ζην εκπξφζζην κέξνο ηεο θαλέιαο, 
είηε ζην καλίθη, είηε θάησ απφ ηνλ γηαθά ηεο θαλέιαο ζηελ νπίζζηα φςε, ελψ ην 
εκβαδφ δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ηα 30 ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (30 cm²).   
 

 
Άξζξν 10 

Πνδνζθαηξηθή ζηνιή ηεξκαηνθπιάθωλ 
 
1. Σα ρξψκαηα ζηα επί κέξνπο ηκήκαηα ηεο ελδπκαζίαο ησλ ηεξκαηνθπιάθσλ (θαλέια, 

παληεινλάθη θαη θάιηζεο), πξέπεη λα είλαη εκθαλψο δηαθνξεηηθά απφ ηα αληίζηνηρα 
ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηνπ ζπιιφγνπ ηνπ. Επηπιένλ, ε ζηνιή πνπ θνξάεη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ εθάζηνηε αγψλα ζα πξέπεη λα έρεη εκθαλψο δηαθνξεηηθά ρξψκαηα απφ ηε 
ζηνιή πνπ θνξάεη ν αληίπαινο ζχιινγνο θαζψο θαη ηα ρξψκαηα ηεο ζηνιήο ησλ 
δηαηηεηψλ.  

 
2. Ο ηεξκαηνθχιαθαο είλαη ν κφλνο παίθηεο πνπ κπνξεί λα θνξέζεη θαη καθξχ αζιεηηθφ 

παληειφλη ηεξκαηνθπιάθσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη ζηα ρξψκαηα ηεο ζηνιήο 
ηνπ.  

 
3. Γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκφ, ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

ηεξκαηνθχιαθα, ην φλνκα θαη έκβιεκα ηνπ ζπιιφγνπ, ην ζήκα ηεο δηνξγαλψηξηαο 
φπσο επίζεο ζηε δηαθήκηζε ηνπ ρνξεγνχ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή αζιεηηθνχ πιηθνχ ζηε 
ζηνιή ηνπ ηεξκαηνθχιαθα ηζρχνπλ φζα αλαθέξνπλ νη δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ ησλ 
Δηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ, ηνπ Κ.Α.Π. θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 
4. Σα γάληηα θαη ην θαπέιν ηνπ ηεξκαηνθχιαθα κπνξνχλ λα έρνπλ ζήκαλζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, ε νπνία φκσο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα είθνζη ηεηξαγσληθά 
εθαηνζηά (20 cm2).   Επίζεο, ην φλνκα ηνπ ηεξκαηνθχιαθα κπνξεί λα είλαη γξακκέλν 
ζηα γάληηα αιιά ηα γξάκκαηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ζε χςνο ηα δχν εθαηνζηά (2 
cm) ζε θάζε γάληη.      

 
Άξζξν 11 

Επηπιένλ εμνπιηζκόο  
 
1. Οη πνδνζθαηξηζηέο δχλαληαη λα θνξέζνπλ ή/θαη ρξεζηκνπνηήζνπλ επηπιένλ εμνπιηζκφ 

κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ν εμνπιηζκφο απηφο δελ είλαη επηθίλδπλνο ηφζν γηα 
ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ ηδίσλ φζν θαη ησλ αληηπάισλ πνδνζθαηξηζηψλ.  

 
2. Ο επηπιένλ εμνπιηζκφο πνπ επηηξέπεηαη λα θνξεζεί ή/θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 
α) Ιζνζεξκηθά παληεινλάθηα ή θφξκεο ή θνιάλ ηδίνπ ρξψκαηνο κε ην θπξίαξρν ρξψκα 
ηνπ παληεινληνχ ηεο ζηνιήο, 
β) Γάληηα (γηα ην θξχν) θαη πεξηθάξπηα γηα ηνλ ηδξψηα,  
γ) Ιαηξηθφο εμνπιηζκφο (κάζθεο πξνζψπνπ, γπαιηά θηι.) κε ηελ απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθφ πνπ δελ είλαη επηθίλδπλν γηα ηε 
ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ πνδνζθαηξηζηψλ, 
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δ) Μπινπδάθη θάησ απφ ηε θαλέια ηεο πνδνζθαηξηθήο ζηνιήο ηδίνπ ρξψκαηνο κε ην 
θπξίαξρν ρξψκα ηεο ζηνιήο, 
ε) Εηδηθή ηαηλία (tape) ε νπνία ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ηδίνπ ρξψκαηνο κε ην 
θπξίαξρν ρξψκα ησλ θαιηζψλ,   
ζη) Πεξηβξαρηφλην αξρεγνχ. 

 
3. Ο επηπιένλ εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο παίθηεο ζε έλαλ αγψλα, πξέπεη 

λα ηεξεί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  
 

α) Δελ επηηξέπεηαη δηαθήκηζε ρνξεγνχ ζηνλ επηπιένλ εμνπιηζκφ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ.  
β) Επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κφλν κία θνξά ηνπ ζήκαηνο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
γ) Σν ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε νπνηαζδήπνηε ζέζε, δελ 
πξέπεη φκσο λα ππεξβαίλεη ηα είθνζη ηεηξαγσληθά εθαηνζηά (20 cm2). 

 
4. Επηθίλδπλα αληηθείκελα (θνιηέ, ζθνπιαξίθηα, θηι.) απαγνξεχνληαη απζηεξά θαη ζα 

πξέπεη λα αθαηξνχληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.  
 
5. Σν εηδηθφ πεξηβξαρηφλην ηνπ αξρεγνχ θνξηέηαη ζην αξηζηεξφ κπξάηζν ζε εκθαλέο 

ζεκείν. Η θαηαζθεπή ηνπ πξέπεη λα ηεξεί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  
 

α) Δελ επηηξέπεηαη λα έρεη ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή.  
β) Δελ επηηξέπεηαη λα έρεη δηαθήκηζε ρνξεγνχ. 
γ) Πξέπεη λα είλαη κνλφρξσκν θαη λα αλαθέξεηαη ε ιέμε ‘captain’ ή ζπληνκνγξαθία 
ηεο.  
 

6. Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηα πνδνζθαηξηθά παπνχηζηα, ηηο επηθαιακίδεο θαη ηηο κπάιεο 
πνδνζθαίξνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 
Άξζξν 12  

Δηαδηθαζία έγθξηζεο πνδνζθαηξηθώλ ζηνιώλ 
 
1. Οη Π.Α.Ε. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα ηεο Super League πξέπεη ππνρξεσηηθά 

λα ηεξήζνπλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνδνζθαηξηθή ζηνιή φπσο απηέο 
νξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρέο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ ησλ Δηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ, ηνπ 
Κ.Α.Π. θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 
2. Η Δηνξγαλψηξηα Αξρή είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο πνδνζθαηξηθήο ζηνιήο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε εθάζηνηε Π.Α.Ε. ζηνπο αγψλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο 
Super League, ζχκθσλα θαη κε φζα αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρέο δηαηάμεηο ησλ 
θαλνληζκψλ ησλ Δηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ, ηνπ Κ.Α.Π. θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

 
3. Οη Π.Α.Ε. δειψλνπλ ζηε δηνξγαλψηξηα ηα ρξψκαηα ησλ πνδνζθαηξηθψλ ελδπκαζηψλ 

πξψηεο, δεχηεξεο θαη ηξίηεο επηινγήο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ 
Πξσηαζιήκαηνο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ.  

 
4. Οινθιεξσκέλε πνδνζθαηξηθή ζηνιή (θαλέια, παληεινλάθη θαη θάιηζεο) πξψηεο θαη 

δεχηεξεο επηινγήο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηε Super League γηα έγθξηζε ηνπιάρηζηνλ 
είθνζη εξγάζηκεο (20) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Εληφο 
ηξηψλ (3) εκεξψλ, ζα θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο απφθαζε ηεο Δηνξγαλψηξηαο Αξρήο 
ζηελ Π.Α.Ε., κε ηελ νπνία ζα εγθξίλνληαη νη πνδνζθαηξηθέο ζηνιέο ή ζα απνξξίπηνληαη 
κε παξάιιειε ελεκέξσζε γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
πξνθείκελνπ λα εγθξηζεί ε εθάζηνηε πνδνζθαηξηθή ζηνιή. Εθφζνλ κηα Π.Α.Ε. επηζπκεί 
λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηελ ηξίηε πνδνζθαηξηθή ζηνιή, αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία. 
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5. Η έγθξηζε ηεο πνδνζθαηξηθήο ζηνιήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε εθάζηνηε Π.Α.Ε. ηζρχεη 
κφλν γηα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν. 

 
6. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ νη ζχιινγνη πξέπεη λα απνζηέιινπλ ζηελ 

Super League κία ιίζηα κε ηνπο αξηζκνχο θαλέιαο πνπ ζα αγσλίδνληαη νη παίθηεο 
ηνπο. Ο αξηζκφο θαλέιαο πνπ έρεη δεισζεί γηα ηνλ θάζε πνδνζθαηξηζηή ζα παξακέλεη 
ν ίδηνο θαζ’ φιε ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν. Αιιαγή ηεο ιίζηαο κε ηνπο αξηζκνχο παηθηψλ 
επηηξέπεηαη λα γίλεη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ κε ηελ 
απφθηεζε ή ηελ απνρψξεζε πνδνζθαηξηζηή. Πνδνζθαηξηζηήο πνπ απνθηήζεθε ζηελ 
κεηεγγξαθηθή πεξίνδν ηνπ Ιαλνπαξίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη αξηζκφ θαλέιαο πνπ 
είρε δεισζεί γηα πνδνζθαηξηζηή πνπ απνρψξεζε απφ ην ζχιινγν θαηά ηελ ίδηα 
κεηεγγξαθηθή πεξίνδν.  

 
7. Απαγνξεχεηαη ζε νπνηαδήπνηε Π.Α.Ε. λα ρξεζηκνπνηήζεη ελαιιαθηηθή ζηνιή ή λα 

πξνζζέζεη νπνηνδήπνηε ζήκα/έκβιεκα ή δηαθήκηζε πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε 
Δηνξγαλψηξηα Αξρή. Η Super League δχλαηαη λα δψζεη άδεηα, θαηφπηλ έγγξαθνπ 
αηηήκαηνο ηεο Π.Α.Ε., γηα ηε ρξήζε άιισλ πέξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνιψλ ή 
ζεκάησλ/εκβιεκάησλ. Η εηδηθή άδεηα δίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε αιιαγή 
ζηε δηαθήκηζε, εθδειψζεηο θνηλσληθήο επζχλεο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο πεξίπησζεο 
πνπ θξηζεί φηη δελ απνηειεί αληηθαλνληθή ρξήζε ζηνιψλ ή ζεκάησλ/εκβιεκάησλ. 
 

8. Όζν αθνξά ζηελ εκθάληζε ησλ νκάδσλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, κε επζχλε ηεο 
Δηνξγαλψηξηαο Αξρήο θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια νη νκάδεο θαη λα 
εμαζθαιηζηεί φηη ηα ρξψκαηα ησλ δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ δελ ζα δεκηνπξγήζνπλ 
θάπνηα ζχγρπζε ηελ εκέξα ηνπ αγψλα, ζα αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 
 

i. Οη δηαγσληδφκελεο νκάδεο ππνρξενχληαη λα θνξνχλ ηε πνδνζθαηξηθή ζηνιή 
ηεο πξψηεο επηινγήο, εθηφο εάλ νη δχν δηαγσληδφκελεο Π.Α.Ε. ζπκθσλήζνπλ 
γηα ηε ρξήζε ηεο ζηνιήο 2εο ή 3εο επηινγήο ή ζπλδπαζκνχ ζηνηρείσλ απηψλ. 
Οη δηαγσληδφκελεο νκάδεο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηέιεζε 
θάζε αγψλα, νθείινπλ λα έξρνληαη ζε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο θαη λα 
ελεκεξψλνπλ ηε Δηνξγαλψηξηα Αξρή, γηα ηηο ζηνιέο πνπ ζα θνξέζνπλ ζην 
επφκελν αγψλα ηνπο. 
 

ii. ε πεξίπησζε πνπ ηα ρξψκαηα ηεο πξψηεο επηινγήο ησλ πνδνζθαηξηθψλ 
ζηνιψλ ησλ δχν ζπιιφγσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε, ηφηε ε 
θηινμελνχκελε νκάδα ππνρξενχηαη λα θνξέζεη ελαιιαθηηθή επηινγή ή 
νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ θξηζεί ηθαλνπνηεηηθφο. 
 

iii. Σνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηέιεζε θάζε αγψλα θαη κεηά ηε 
ζπιινγή ησλ αηηεκάησλ ησλ νκάδσλ, ε Δηνξγαλψηξηα Αξρή, ζε ζπλεξγαζία κε 
ηελ Κ.Ε.Δ., ζα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηηο νκάδεο θαη ηελ Κ.Ε.Δ. ζρεηηθά κε ηελ 
επηινγή ησλ πνδνζθαηξηθψλ ζηνιψλ ησλ δχν ζπιιφγσλ. 
 

iv. ε θάζε πεξίπησζε, ν δηαηηεηήο δηαηεξεί ην ηειηθφ δηθαίσκα θξίζεο αλαθνξηθά 
κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ζηνιψλ ησλ νκάδσλ. Οη νκάδεο ππνρξενχληαη λα 
πξνζθνκίζνπλ ελελήληα ιεπηά (90’) πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εθάζηνηε αγψλα ηηο 
ζηνιέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ηνπ ηεξκαηνθχιαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, 
πξνο ηειηθφ έιεγρν απφ ην δηαηηεηή ηνπ αγψλα. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαηηεηήο 
ηνπ αγψλα θξίλεη φηη ηα ρξψκαηα ή ελ γέλεη ε κνξθή ησλ πνδνζθαηξηθψλ 
ζηνιψλ ησλ δχν νκάδσλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε, ε θηινμελνχκελε 
νκάδα ππνρξενχηαη λα θνξέζεη ελαιιαθηηθή επηινγή ή νπνηνλδήπνηε 
ζπλδπαζκφ θξηζεί ηθαλνπνηεηηθφο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θηινμελνχκελε νκάδα 
αξλεζεί ή επηθαιεζηεί αδπλακία λα θνξέζεη ελαιιαθηηθή επηινγή ηφηε, θαη 
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εθφζνλ δελ έρεη επέιζεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ, ε 
γεπεδνχρνο νκάδα ππνρξενχηαη λα θνξέζεη ελαιιαθηηθή επηινγή ή 
νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ θξηζεί ηθαλνπνηεηηθφο θαη ε θηινμελνχκελε νκάδα 
ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π.  
 

v. Οη Π.Α.Ε., πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη θάπνην ζέκα ζηελ νκαιή ηέιεζε ηνπ 
αγψλα, ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλεο λα ζπλδπάζνπλ ηκήκαηα ησλ 
ζηνιψλ ηνπο (π.ρ. θαλέια 1εο επηινγήο κε ζνξηο 2εο επηινγήο) θαζψο επίζεο 
απνηειεί επζχλε ησλ Π.Α.Ε. λα πξνζθνκίζνπλ ζην γήπεδν θαη ηηο ηξείο (3) 
ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζηνιψλ.  

 
9. Όζν αθνξά ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ επηπιένλ αληηθεηκέλσλ πνπ θέξνπλ νη 

πνδνζθαηξηζηέο, αξκφδηνο είλαη ν δηαηηεηήο ηνπ αγψλα ν νπνίνο πξέπεη λα απνθαζίζεη 
γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε/κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ επηθίλδπλσλ αληηθεηκέλσλ.   

 
10. Ο Παξαηεξεηήο ηνπ αγψλα δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ πνδνζθαηξηθή ζηνιή ή/θαη 

νπνηνδήπνηε επηπιένλ εμνπιηζκφ απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο θαη λα ηηο απνζηείιεη 
ζηε Δηνξγαλψηξηα Αξρή πξνο έιεγρν. 

 
Άξζξν 13 

Πεηζαξρηθά κέηξα 
 
1. Κάζε Π.Α.Ε. πνπ κεηέρεη ζην Πξσηάζιεκα ηεο Super League είλαη ππνρξεσκέλε λα 

ηεξήζεη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Δηνξγαλψηξηα Αξρή, 
ζχκθσλα θαη κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Πξνθήξπμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο Super 
League, δχλαηαη λα επηβάιεη δηνηθεηηθέο πνηλέο ζηηο Π.Α.Ε. 
 

2. Η εθάζηνηε Π.Α.Ε. είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
πνδνζθαηξηζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηε δχλακή ηεο φζν αθνξά ζηελ νξζή εθαξκνγή φζσλ 
αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ.    

 
3. Οπνηνδήπνηε πξφζζεην ζήκα/έκβιεκα, αξηζκφο, φλνκα, δηαθήκηζε θαη γεληθφηεξα φηη 

δελ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ θξίλεηαη σο αληηθαλνληθφ. Οη πάζεο θχζεσο 
δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, επηιχνληαη 
κφλν απφ ηα αξκφδηα ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Πεηζαξρηθή 
Επηηξνπή ηεο Super League ζε πξψην βαζκφ θαη ηελ Επηηξνπή Εθέζεσλ ηεο Ε.Π.Ο. ζε 
δεχηεξν βαζκφ.    

 
4. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη 

ζπγθεθξηκέλε πνηλή απφ ηνλ Κ.Α.Π., ε δηνξγαλψηξηα δχλαηαη λα επηβάιεη ζηηο ππαίηηεο 
νκάδεο ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο: 
α) πξνεηδνπνίεζε 
β) επίπιεμε 
γ) ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο απφ 200 Επξψ έσο 2000 Επξψ αλάινγα κε ηε 
ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο. 

 

Άξζξν 14 
Σειηθή δηάηαμε  

 
Ο παξφλ Καλνληζκφο εγθξίλεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Super League θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 
2017-18. Κάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 
ηνιψλ, κπνξεί λα επηιπζεί απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Δ.. ηεο Super League Ειιάδα, ηελ 
Πξνθήξπμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο Super League Ειιάδα, ηνλ Καλνληζκφ Αγψλσλ 
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Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.), ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ ησλ Δηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ, θαζψο 
θαη ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.  

 


