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Super League 2007
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
“Super League 2007” περιόδου 2006-2007
Η “Super League 2007” έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του καταστατικού της “Super League 2007”
2. Τις διατάξεις του Καταστατικού της ΕΠΟ, του Κανονισμού Αγώνων
Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), καθώς και των Κανόνων Παιχνιδιού, όπως
ισχύουν κάθε φορά.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες Επαγγελματικού Πρωταθλήματος της “Super League 2007”
ποδοσφαιρικής περιόδου 2006-2007, στους οποίους δικαίωμα συμμετοχής
έχουν οι παρακάτω ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (Π.Α.Ε.):
1. Α.Ε.Κ.
2. ΑΙΓΑΛΕΩ
3. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
5. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
6. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
7. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8. ΙΩΝΙΚΟΣ
9. ΚΕΡΚΥΡΑ
10. ΛΑΡΙΣΑ
11. ΝΕΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
12. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
13. Ο.Φ.Η.
14. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
15. Π.Α.Ο.Κ.
16. SKODA ΞΑΝΘΗ
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ΕΝΟΤΗΤΑ A’: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1
Εφαρμοζόμενες διατάξεις
Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος της “Super League 2007” διέπονται και
διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν
διεθνώς, τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), Κανονισμούς της
ΕΠΟ και της “Super League 2007”, και τις αποφάσεις της “Super League
2007”.
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 όρους της
παρούσας προκήρυξης και στις αντίστοιχες διατάξεις και κανονισμούς.
Οποιαδήποτε επιφύλαξη θεωρείται ότι δεν έχει γραφεί και ουδεμία ισχύ έχει
ενώπιον της διοργανώτριας, των οργάνων αυτής, ή τρίτου, ενώ παράλληλα θα
επισύρει-μεταξύ άλλων- και τις κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση
αυτή από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.
Η δήλωση συμμετοχής (στην προκήρυξη) δεσμεύει επίσης τους
ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και τα πάσης φύσεως μέλη της Π.Α.Ε.
χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της διοργανώτριας.
Άρθρο 3
Δικαίωμα συμμετοχής
1. Το δικαίωμα συμμετοχής των Π.Α.Ε. στους αγώνες Πρωταθλήματος,
συντελείται με την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή της παρούσας και των
προϋποθέσεων που τίθενται με τις διατάξεις αποφάσεων της “Super
League 2007”.
2. Μαζί με την δήλωση συμμετοχής η Π.Α.Ε. πρέπει να καταβάλει στην
“Super League 2007” σε μετρητά ή επιταγή αναγνωρισμένης
Τράπεζας:
α) ποσό 9.000 ευρώ, ως δικαίωμα – (παράβολο) συμμετοχής της στο
Πρωτάθλημα.
β) ποσό 4.000 ευρώ το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 13 της
παρούσας που αφορά στην ιατρική ασφάλιση των ποδοσφαιριστών.
(Πλην των Π.Α.Ε. που προβαίνουν στην προβλεπόμενη από το Άρθρο
13 της παρούσας αυτόνομη ασφάλιση των ποδοσφαιριστών).
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Άρθρο 4
Δήλωση συμμετοχής
Η Π.Α.Ε. που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα 2006-2007 πρέπει να καταθέσει
στην Super League 2007 μέχρι την 09/08/2006 γραπτή δήλωση συμμετοχής,
συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, που αποστέλλεται στις Π.Α.Ε. με
φροντίδα της Super League 2007. Το ανώτερο έντυπο πρέπει να περιέλθει
στην Super League 2007 μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, συμπληρωμένο
και υπογεγραμμένο σε όλες τις ενδείξεις του (Παράρτημα Α).
Άρθρο 5
Πρόγραμμα αγώνων
Ισχύουν όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Α.Π. όπως ισχύει κάθε
φορά, σε συνδυασμό με τις εκάστοτε αποφάσεις της “Super League 2007”.
Άρθρο 6
Ημέρα και ώρα τέλεσης των αγώνων
1. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή. Η διοργανώτρια
διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει την διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων και σε
άλλες ημέρες, κατά την απόλυτη και αιτιολογημένη κρίση του,
σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π., όπως ισχύει κάθε φορά,
κατά τις διεθνείς σχετικές διατάξεις περί αλλαγών.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διοργανώτρια δύναται να τροποποιεί με
αιτιολογημένη απόφασή του την ώρα, ή και την ημέρα, έναρξης των
αγώνων, δίχως να παραβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα της
γηπεδούχου ομάδας αναφορικά με τηλεοπτικές και χορηγικές
συμβάσεις. Στην περίπτωση αυτή η “Super League 2007”, υποχρεούται
να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερομένους τουλάχιστον 48 ώρες πριν
την έναρξη του αγώνα. Οποιαδήποτε απόφαση από οποιοδήποτε
όργανο αλλάξει την διεξαγωγή του αγώνα σε χρόνο μικρότερο των 48
ωρών, ρητά συνομολογείται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 7
Γήπεδα τέλεσης των αγώνων
1. Εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.
2. Όλες ανεξαρτήτως οι ομάδες που διαθέτουν το γήπεδό τους για τους
αγώνες του πρωταθλήματος “Super League 2007”, είτε των ιδίων είτε
άλλων ομάδων ή Αρχών (Δημοτικών, Εθνικών κ.λ.π.) οφείλουν επί
ποινή απαραδέκτου της δήλωσης συμμετοχής, να επιτρέπουν την
χρησιμοποίηση των γηπέδων αυτών και των εγκαταστάσεων για όλους
τους αγώνες της διοργανώτριας, σύμφωνα με τις διατάξεις των
κανονισμών, αφού έχει προηγηθεί έλεγχος του γηπέδου από τις
αρμόδιες υπηρεσίες.
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Όλα τα γήπεδα, την ημέρα τέλεσης των αγώνων, ανήκουν στην
διοργανώτρια (“Super League 2007”) η οποία ορίζει ή εκχωρεί το
δικαίωμα οικονομικής και αγωνιστικής εποπτείας και καθορίζει, κατά
περίπτωση, τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την
διεξαγωγή των αγώνων.
Ειδικότερα οι ομάδες – Π.Α.Ε. που μετέχουν στo Πρωτάθλημα “Super
League 2007”, υποχρεούνται στην παραχώρηση του γηπέδου που
χρησιμοποιούν ως έδρα και διάθεση αυτού στην “Super League 2007”
για ορισμό αγώνων, κατόπιν απόφασης της διοργανώτριας και
συνυπολογίζοντας τα αρχικά δικαιώματα του παραχωρησιούχου.
Σε περίπτωση άρνησης είτε από την ίδια την ομάδα, είτε από την αρχή
που ανήκει το γήπεδο, κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος,
επιβάλλονται, από το Δ.Σ. της “Super League”, οι ειδικές ρήτρες που
αναφέρονται στον σχετικό πίνακα του άρθρου 40 της παρούσης. Αν
συντρέχει περίπτωση εφαρμογής άλλης διάταξης του παρόντος, τότε
επιβάλλονται και οι αντίστοιχες ποινές. Επιπλέον επιβάλλονται σε
βάρος της αρνούμενης ομάδος τα έξοδα μετακίνησης της αντιπάλου. Η
επίκληση διενέργειας έργων ή βελτιώσεων του γηπέδου δεν θα
λαμβάνεται υπόψη για διεξαγωγή αγώνων, εάν δεν έχει ενημερωθεί
εγγράφως η “Super League 2007” πριν από δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες από την έναρξη των πάσης φύσεως εργασιών, και
δεν έχει χορηγηθεί η απαραίτητη έγκριση, μετά από αυτοψία των
στελεχών της “Super League 2007”.
3. Η ομάδα που δηλώνει ως έδρα της το γήπεδο και δεν ανήκει στην ίδια,
πρέπει να συνοδεύει τη σχετική της δήλωση με έγγραφη συγκατάθεση
του Νομικού προσώπου που ανήκει το γήπεδο. Στην σχετική δήλωση
θα αναφέρεται ρητά η αποδοχή των ισχυουσών διατάξεων του Κ.Α.Π.
και της παρούσας προκήρυξης, στην κυριότητα των οποίων ανήκει το
γήπεδο που δηλώνεται ή του οποίου έχει την χρήση. Επιπροσθέτως θα
αναφέρεται ρητά η παραχώρηση του γηπέδου προς χρήση για τους
αγώνες της, ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2006-2007. Σε αντίθετη
περίπτωση, το γήπεδο δεν θα γίνεται δεκτό ως έδρα της ομάδας.
Δύναται μαζί με την δήλωση συμμετοχής και η δήλωση εναλλακτικής
έδρας, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή αγώνα για
οποιοδήποτε λόγο στην κύρια έδρα. Για την χρήση της εναλλακτικής
έδρας, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η
διοργανώτρια διατηρεί
4. Κατά την διάρκεια των αγώνων πρωταθλήματος, εάν ομάδα από
ενδεχόμενη αδυναμία (η οποία θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε
λόγους ακαταλληλότητας του γηπέδου και θα διαπιστώνεται από την
διοργανώτρια), δεν μπορεί να αγωνιστεί στην έδρα της, έχει την
υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα της την δηλωθείσα εναλλακτική έδρα,
(εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του σχετικού άρθρου του Κ.Α.Π.) ή
το γήπεδο που θα ορίσει η διοργανώτρια αρχή. Η ομάδα που
χρησιμοποιεί ένα τέτοιο γήπεδο έχει την υποχρέωση να καταβάλλει
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στον ιδιοκτήτη το 15% των εισπράξεων του αγώνα συν τα έξοδα
ηλεκτροδότησης, όταν οι αγώνες τελούνται με προβολείς. Σε
περίπτωση που οι εισπράξεις του αγώνα δεν καλύπτουν τα έξοδα
διεξαγωγής του, τότε αυτά βαρύνουν τη γηπεδούχο ομάδα.
5. Για ακατάλληλο και αντικανονικό γήπεδο εφαρμόζονται όλα όσα
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.
6. Η διαδικασία καταγραφής, καθώς και ο υπολογισμός των κάθε είδους
ζημιών, εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, περιγράφεται αναλυτικά
στην ΕΝΟΤΗΤΑ Β - Διοργάνωση Αγώνων, Άρθρο 18 - Λειτουργία
Γηπέδων.
Άρθρο 8
Βαθμολογική κατάταξη
Ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π., με
σύστημα βαθμολογίας 3 βαθμοί για την νίκη, 1 βαθμός για την ισοπαλία και 0
βαθμοί για την ήττα.
Η κατάταξη των ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωσή του από
το Δ.Σ. της “Super League 2007” θα γίνει σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του
Κ.Α.Π., όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 9
Συμμετοχή ομάδων στις διοργανώσεις U.E.F.A.
Ο αριθμός των ομάδων που θα μετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA
(Champions League, UEFA Cup) την αγωνιστική περίοδο 2007-2008, θα
γνωστοποιηθεί με σχετικό έγγραφο της ΕΠΟ, 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 την συμμετοχή των ομάδων στις
ως άνω διοργανώσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
προκήρυξης.
Άρθρο 10
Υποβιβασμός
α) Οι Π.Α.Ε. που θα καταλάβουν τις τρεις (3) τελευταίες θέσεις (14η, 15η και
16η) στη σειρά κατάταξης του βαθμολογικού πίνακα του Πρωταθλήματος
“Super League 2007” υποβιβάζονται απ’ ευθείας στην Β’ Εθνική Κατηγορία.
β) Στην “Super League 2007” ανέρχονται οι ομάδες που θα καταλάβουν την
1η , 2η και 3η, θέση στον πίνακα βαθμολογίας της Β’ Εθνικής Κατηγορίας.
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Άρθρο 11
Έπαθλα Πρωταθλήματος
Στην Π.Α.Ε. που θα πάρει την πρώτη θέση στον βαθμολογικό πίνακα του
Πρωταθλήματος θα απονεμηθεί Κύπελλο και στους ποδοσφαιριστές μετάλλια.
Μετάλλια απονέμονται σε όλους τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν στην
δύναμη της ομάδας κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος, στον Προπονητή
της Ομάδας και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Πρωταθλήτριας Π.Α.Ε. Εξάλλου
Κύπελλο Ήθους θα απονεμηθεί στην Π.Α.Ε. της οποίας οι ποδοσφαιριστές
δεν αποβλήθηκαν στην διάρκεια του αγώνα με άμεση κόκκινη κάρτα, και δεν
τιμωρήθηκαν επίσης οι παράγοντες της Π.Α.Ε.
Άρθρο 12
Επίλυση Αθλητικών διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρμογή
των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορά τις ομάδες που μετέχουν
στους αγώνες του Πρωταθλήματος και κάθε πρόσωπο που συνδέεται με
αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα, επιλύονται μόνο από τα αρμόδια
θεσμοθετημένα όργανα. Με τη δήλωση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα οι
Π.Α.Ε. συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια όργανα
για την επίλυση των διαφορών, τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς,
όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 13
Ασφάλιση ποδοσφαιριστών
1. Για την ασφάλιση των ποδοσφαιριστών η κάθε Π.Α.Ε. δύναται να συνάπτει
για
την
τρέχουσα
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 μαζί με την δήλωση συμμετοχής, γνήσιο
αντίγραφο της σύμβασης, θεωρημένο από την αστυνομία στην διοργανώτρια.
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η παραπάνω σύμβαση, καταβάλλεται από
τις Π.Α.Ε. στην “Super League 2007” ποσό ίσο με τα 2/3 του συνολικού
κόστους της σύμβασης που θα συνάψει η “Super League 2007” 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 στην “Super League
2007”.
2. Έναντι των ασφαλίστρων θα καταβάλει κάθε Π.Α.Ε., με την αποδοχή της
προκήρυξης, ποσό 4.000 Ευρώ. Η καταβολή των υπολοίπων ασφαλίστρων
θα γίνεται σε δόσεις που θα γνωστοποιούνται έγκαιρα, με έγγραφο της “Super
League 2007”. Τυχόν μη καταβολή τους θα συνεπάγεται τις προβλεπόμενες,
από τους οικείους κανονισμούς, κυρώσεις, εκτός εάν συμψηφιστούν με πάσης
φύσεως δικαιώματα των Π.Α.Ε. από την “Super League 2007”.
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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 2007” για την συζήτηση των ενστάσεων καθορίζονται ως εξής:
Α) Για αντικανονικότητα γηπέδου
Β) Για παράβαση διατάξεων του Κ.Α.Π.
Γ) Για αντικανονική διακοπή αγώνα
Δ) Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή
Ε) Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή
Στ) Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

400 ευρώ
400 ευρώ
750 ευρώ
750 ευρώ
400 ευρώ
400 ευρώ

Στα παραπάνω ποσά παραβόλων συμπεριλαμβάνεται και το τέλος
λειτουργίας της Επιτροπής, το οποίο καθορίζεται στα 300 ευρώ και δεν
επιστρέφεται με την έκδοση της απόφασης.
Άρθρο 15
Δίκαιο Παιχνίδι
H ΕΠΟ σε συνεργασία με την “Super League 2007”, και για την αγωνιστική
περίοδο 2006-2007, θα απονείμει βραβείο “Fair Play” που θα αντιστοιχεί σε
χρηματικό ποσό και βραβεύσεις για την ομάδα που θα έχει υψηλότερη
επίδοση συμπεριφοράς, σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA, με σύστημα που
εφαρμόζεται για τους Ευρωπαϊκούς αγώνες και αφορά κυρίως:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κόκκινες και κίτρινες κάρτες
Θετικό Παιχνίδι
Σεβασμός προς αντιπάλους
Σεβασμός προς Διαιτητές
Συμπεριφορά των Επισήμων
Συμπεριφορά του Κοινού
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β’: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Άρθρο 16
Προσωπικό Αγώνων
1. Με κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των εμπλεκομένων στους
αγώνες, η γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να εφαρμόζει το Οργανόγραμμα
Αγώνων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) και να διαθέτει, πέρα από το σύνηθες απαραίτητο
προσωπικό για την διοργάνωση αγώνων ποδοσφαίρου, τα παρακάτω
στελέχη ως ελάχιστο προσωπικό για την οργάνωση των αγώνων της “Super
League 2007” περιόδου 2006-2007:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Επικεφαλής Διοργάνωσης Αγώνα
Υπεύθυνος Σταδίου
Υπεύθυνος Υπηρεσιών Αθλητών, Διαιτητών & Αθλητικού Εξοπλισμού
Υπεύθυνος Υπηρεσιών Θεατών
Υπεύθυνος Υπηρεσιών Τύπου & Τηλεοπτικής Μετάδοσης
Υπεύθυνος Χορηγών
Υπεύθυνος Ιατρικών Υπηρεσιών Σταδίου
Υπεύθυνος Εισιτηρίων & Οικονομικής Εκκαθάρισης

Τα ονόματα των παραπάνω στελεχών δηλώνονται στον παρατηρητή του
αγώνα πριν την έναρξη και οφείλουν να παρουσιαστούν και να
επικοινωνήσουν με τον παρατηρητή του αγώνα αν και όταν αυτό τους ζητηθεί.
2. Η “Super League 2007” θα προμηθεύσει ονομαστική κάρτα διαπίστευσης
στα οκτώ αυτά στελέχη η οποία θα τους επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση στους
χώρους ευθύνης τους κατά την διεξαγωγή αγώνων, εντός και εκτός έδρας
(όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο), στους οποίους συμμετέχει η Π.Α.Ε. την
οποία εκπροσωπούν. Οι Π.Α.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για αποφάσεις
και ενέργειες των στελεχών αυτών. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. είναι υποχρεωμένη
να επιτρέπει την είσοδο στα διαπιστευμένα στελέχη της φιλοξενούμενης
Π.Α.Ε. Μη εφαρμογή των παραπάνω επιφέρει ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο
40 της παρούσης.
3. Η “Super League 2007” δύναται να διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης και
συναντήσεις εργασίας σχετικά με την οργάνωση των αγώνων στα οποία
οφείλουν να συμμετέχουν τα παραπάνω στελέχη.
Άρθρο 17
Παρατηρητής Αγώνα
Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π., και τον εγκεκριμένο από την ΕΠΟ
Κανονισμό Παρατηρητών της “Super League 2007”, ο οποίος και καθορίζει τα
ειδικότερα καθήκοντα των παρατηρητών αγώνων, σε συνδυασμό με τις
ανάγκες της διοργανώτριας, θα ορίζεται Παρατηρητής για όλους τους αγώνες
της αρμοδιότητάς της. Ο κανονισμός δύναται να τροποποιείται κατά την
διάρκεια του πρωταθλήματος με απόφαση της “Super League 2007” και
έγκριση του Δ.Σ. της ΕΠΟ. Ο επικεφαλής διοργάνωσης αγώνα της
γηπεδούχου Π.Α.Ε. οφείλει να συνεργάζεται και να εκτελεί άμεσα τις εντολές
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του Παρατηρητή αγώνα οι οποίες σχετίζονται με την άρτια διοργάνωση του
αγώνα. Ο Παρατηρητής αποτελεί επίσημο εκπρόσωπο της “Super League
2007” και ανώτατο εποπτικό όργανο για την διεξαγωγή του αγώνα. Σε
περίπτωση που Π.Α.Ε. δεν θα εφαρμόζει τα παραπάνω, θα επιβάλλονται,
μεταξύ άλλων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Α.Π.
Άρθρο 18
Λειτουργία γηπέδων
1. Εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.
2. Κάθε γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να εξασφαλίζει στην “Super League
2007” τη διάθεση του γηπέδου του οποίου έχει τη χρήση, από την 10η
π.μ. και μέχρι 2 ώρες μετά την λήξη του αγώνα την ημέρα που αυτός
γίνεται στην έδρα της. Η “Super League” ενεργεί στην περίπτωση αυτή
σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της και δεν επιτρέπεται ανάμιξη τρίτου
στο έργο της.
3. 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.
4. Η “Super League 2007”, μέσω του Παρατηρητή αγώνα, συνδράμει
στην προετοιμασία των αγώνων και ελέγχει και καταγράφει την ομαλή
τέλεση τους.
5. Στις περιπτώσεις όπου η γηπεδούχος Π.Α.Ε. συμφωνήσει στην
διάθεση εισιτηρίων στην 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 την μεταξύ τους συμφωνία. Σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η συμφωνία μεταξύ των ομάδων στην διαδικασία
αυτή καθώς και στην καταγραφή των ζημιών, τότε η διοργανώτρια
αρχή δύναται να μεσολαβήσει στην σύναψη σχετικού Πρωτοκόλλου
υπό την αιγίδα της ως τριτεγγυήτρια.
6. Η “Super League 2007” δύναται να συντάξει κατά την διάρκεια της
χρονιάς Εγχειρίδιο Λειτουργικού Σχεδιασμού για κάθε γήπεδο
ξεχωριστά, καθώς και ειδικούς Κανονισμούς σχετικά με θέματα
υποδομών, ασφάλειας, πρόσβασης κ.α. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να
συνεργαστούν με τα στελέχη της “Super League 2007” για την
συγγραφή των παραπάνω Κανονισμών παρέχοντας όλα τα ζητούμενα
στοιχεία και συμμετέχοντας σε όλες τις συναντήσεις εργασίας.
Άρθρο 19
Εξοπλισμός Ομάδων και Αγωνιστικού χώρου
1. Η “Super League 2007” είναι υπεύθυνη για την σύναψη συμφωνίας με
αθλητική εταιρεία για την παροχή της επίσημης μπάλας του
πρωταθλήματος. Για την αγωνιστική περίοδο 2006-2007 επίσημη
μπάλα του πρωταθλήματος “Super League 2007” είναι συγκεκριμένο
μοντέλο της εταιρείας ΝΙΚΕ, σε χρώματα άσπρο και μπλε. Με την
συγκεκριμένη μπάλα και υπό τους όρους που ορίζει το σχετικό άρθρο
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2.
3.

4.

5.

6.

του ΚΑΠ, πρέπει να διεξάγονται όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος.
Οι ομάδες οφείλουν να τηρούν όσα αναφέρει το σχετικό άρθρο του
ΚΑΠ παρέχοντας χωρίς καμία επιφύλαξη τις συγκεκριμένες μπάλες
στους διαιτητές. Πιο συγκεκριμένα, η γηπεδούχος ομάδα είναι
υποχρεωμένη να παραδίδει στα αποδυτήρια των διαιτητών 14
τουλάχιστον μπάλες, απαραίτητες για την ομαλή διοργάνωση του
αγώνα. Τονίζοντας πως η σύμβαση χορηγίας μεταξύ “Super League
2007” και NIKE εμπεριέχει όρο επιβολής ποινικής ρήτρας προς την
διοργανώτρια σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης της συγκεκριμένης
μπάλας.
Σχετικά με τις στολές των ομάδων ισχύουν όσα προβλέπει το σχετικό
άρθρο του ΚΑΠ.
Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών πινάκων για τις αλλαγές των
ποδοσφαιριστών στην διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική και η
κάθε Π.Α.Ε. οφείλει να διαθέτει τέτοιον πίνακα με ευθύνη της. Η
εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης ανατίθεται στον Τέταρτο Διαιτητή και
στους βοηθούς διαιτητή που δεν πρέπει να επιτρέπουν την αλλαγή
ποδοσφαιριστή χωρίς την χρήση των πινάκων. Ο παρατηρητής οφείλει
να υπενθυμίσει στον διαιτητή τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών
πινάκων. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ή βλάβης των ηλεκτρονικών
πινάκων είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση των πινακίδων (παλαιού
τύπου). Ο αριθμός πρέπει να είναι γραμμένος και στις δύο όψεις της
πινακίδας, καθώς επίσης και στη βάση της χειρολαβής. Αν γίνουν
αλλαγές χωρίς να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικός πίνακας ή πινακίδες,
η υπεύθυνη Π.Α.Ε. τιμωρείται. Στις πινακίδες αλλαγής θα φέρεται
αποκλειστικά διακριτικός τίτλος ή λογότυπα, επιλογής της
διοργανώτριας αρχής.
Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διατηρείται ο χλοοτάπητας σε άριστη κατάσταση
όσον αφορά την ποιότητα, πυκνότητα και το ύψος κουρέματος (κατά
προτίμηση κοντό). Για χάρη της ομοιομορφίας των αγωνιστικών χώρων
διεξαγωγής αλλά και της καλύτερης εξυπηρέτησης των βοηθών
διαιτητών, το χόρτο ενδείκνυται να είναι κουρεμένο σε λωρίδες 7 ως 9
μέτρων, με εναλλαγή του σκούρου και ανοικτού πράσινου χρώματος.
Οι εστίες, οι πάγκοι, τα σημαιάκια κόρνερ, οι γραμμές του αγωνιστικού
χώρου και οι γραμμές της τεχνικής περιοχής των πάγκων οφείλουν να
πληρούν τις προϋποθέσεις και να είναι τοποθετημένα σύμφωνα με
τους ισχύοντες Κανόνες Παιχνιδιού.
Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διατηρούν σε χώρο του γηπέδου, αποθήκη
αθλητικού και χορηγικού εξοπλισμού που θα διαθέτει όλον τον
απαραίτητο εξοπλισμό για την διεξαγωγή του αγώνα (πινακίδες
αλλαγής, μπάλες, δίχτυα, σημαίες κόρνερ, αναπληρωματική εστία,
μηχάνημα γραμμοχάραξης, τρόμπες, γιλέκα της “Super League 2007”,
το σεντόνι σέντρας της “Super League 2007”, χορηγικά ταμπλό της
“Super League 2007”, κ.α.). Σε περίπτωση που οι χορηγικές συμβάσεις
κάποιας Π.Α.Ε. δεν επιτρέπουν την εφαρμογή των παραπάνω, η
Π.Α.Ε. οφείλει να ενημερώσει άμεσα – και πριν την έναρξη του
Πρωταθλήματος - την “Super League 2007” για τις περιπτώσεις αυτές.
Μη έγκαιρη ενημέρωση ισούται με αποδοχή των σχετικών όρων. Οι
Π.Α.Ε. οφείλουν επίσης να διαθέτουν και να παρέχουν στους
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παρατηρητές και στους διαιτητές τον απαραίτητο εξοπλισμό που τυχόν
θα τους ζητηθεί (μπάλες, τρόμπες, βελόνες φουσκώματος, κλπ.).
7. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να αναρτούν σε ειδικό ιστό του γηπέδου, κατά την
διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος “Super League
2007” την επίσημη σημαία της “Super League 2007”. Η σημαία θα
αποσταλεί στις Π.Α.Ε. από την διοργανώτρια.
8. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διαθέτουν για την διοργάνωση των αγώνων
τουλάχιστον 12 ballboys (επαναφορείς μπάλας) που θα στέκονται σε
συγκεκριμένη θέση περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου.
9. Τα ballboys πριν την έναρξη του αγώνα οφείλουν να κρατάνε το
σεντόνι σέντρας της “Super League 2007”. Επίσης οι Π.Α.Ε. οφείλουν
να διαθέτουν πέραν των ballboys, 22 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών για την
συνοδεία των ποδοσφαιριστών (11 ανά ομάδα) κατά την είσοδό τους
στον αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη. Στο σύνολο τους, τα παιδιά
αυτά θα φοράνε τα ειδικά μπλουζάκια (t-shirts) της “Super League
2007”, τα οποία θα τους αποσταλούν από την διοργανώτρια.
Άρθρο 20
Θέματα Διαπίστευσης
1. Το προσωπικό διοργάνωσης του αγώνα, όπως ορίζεται στο άρθρο 16,
οφείλει να φέρει στον λαιμό ειδική κάρτα διαπίστευσης. Οι κάρτες αυτές
θα σταλούν από την “Super League 2007” στις Π.Α.Ε. για να τις
διαχειριστούν. Χωρίς αυτές τις κάρτες δεν θα επιτρέπεται η είσοδος του
προσωπικού στους χώρους εργασίας τους, ειδικά στον περιβάλλον
χώρο των αποδυτηρίων και στον αγωνιστικό χώρο. Οι κάρτες αυτές θα
διαχειρίζονται από τον επικεφαλής διοργάνωσης αγώνα της Π.Α.Ε. και
θα επιστρέφονται σε αυτόν μετά το τέλος του αγώνα. Η διοργανώτρια
δεν θα δέχεται αιτήματα για έκδοση νέας κάρτας λόγω απώλειας.
2. Ειδικότερα, από την στιγμή προσέλευσης των αθλητών και των
διαιτητών και μέχρι την έναρξη του αγώνα, δεν επιτρέπεται η παρουσία
στον χώρο των αποδυτηρίων κανενός μέλους της Διοίκησης ή
υπαλλήλου της Π.Α.Ε. πλην των παρατηρητών, των διαιτητών και των
αναφερομένων στο φύλλο αγώνα ακόμα και αν φορούν την κάρτα
διαπίστευσης. Σε περίπτωση που ο παρατηρητής του αγώνα κρίνει
πως κάποιος από τους παρευρισκομένους εμποδίζει την ομαλή τέλεση
του αγώνα, δύναται να ζητήσει την απομάκρυνσή του από τον χώρο
των αποδυτηρίων.
3. Η διοργανώτρια δύναται κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου,
να συντάξει και να εφαρμόσει σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
αναλυτικό κανονισμό διαπίστευσης αγώνων.
4. Τα στελέχη της “Super League 2007” που εμπλέκονται στην
διοργάνωση των αγώνων, οφείλουν επίσης να φέρουν στον λαιμό τους,
τις ειδικές κάρτες διαπίστευσης. Οι Π.Α.Ε. θα λάβουν δείγματα των
καρτών διαπίστευσης που εκδίδει η “Super League 2007” και οφείλουν
να ενημερώσουν τους υπευθύνους ασφαλείας των εγκαταστάσεων για
την επιτρεπόμενη στους κατόχους είσοδο και σχετική πρόσβαση.
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Άρθρο 21.
Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης Αγώνων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Super League 2007, του
Κ.Α.Π., και της προκήρυξης των πρωταθλημάτων, καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις που διέπουν την οικονομική διαχείριση των επίσημων και
φιλικών αγώνων αρμοδιότητας της “Super League 2007” Η οικονομική
οργάνωση γίνεται αποκλειστικά με όργανα που ορίζει η “Super League 2007”.
Οι δαπάνες βαρύνουν την γηπεδούχο Π.Α.Ε. και περιλαμβάνονται στο Φύλλο
Εκκαθάρισης του Αγώνα. Η “Super League 2007” είναι αρμόδια για την
οργάνωση, την οικονομική διαχείριση, την κατανομή και διανομή των
εισιτηρίων, τον έλεγχο των εισιτηρίων διαρκείας, τον έλεγχο εισόδου των
θεατών, οτιδήποτε έχει σχέση με την διεξαγωγή αγώνων των
πρωταθλημάτων που διοργανώνει καθώς και για την προβολή των χορηγών
της “Super League 2007” στα εισιτήρια των αγώνων. Με αποφάσεις της
μπορεί να εκχωρεί τις αρμοδιότητές της σε άλλους φορείς και πρόσωπα κατά
την εκτίμησή της.
Άρθρο 22
Αποζημίωση Προσώπων που απασχολούνται στους αγώνες
Τα πρόσωπα που απασχολούνται από τις Π.Α.Ε. στους αγώνες
πρωταθλήματος (ταμίες, θυρωροί, security) αποζημιώνονται ως εξής:
1. Ταμίες πωλήσεως εισιτηρίων: Με ποσό που κρίνουν οι γηπεδούχες
Π.Α.Ε.
2. Θυρωροί γηπέδου: Με ποσό που κρίνουν οι γηπεδούχες Π.Α.Ε.
3. Γιατρός Σταδίου (Υπεύθυνος για την επίβλεψη παροχής Ιατρικών
Υπηρεσιών στην εγκατάσταση): Ευρώ 80
Διευκρινίζεται ότι οι αποζημιώσεις των παραπάνω προσώπων θα
καταβάλλονται μετά τη λήξη κάθε αγώνα, σύμφωνα με την σχετική κατάσταση
που οφείλει να προσκομίζει η γηπεδούχος ΠΑΕ, και θα βαρύνουν την
εκκαθάριση του αγώνα.
Συνιστάται στις Π.Α.Ε., για το δικό τους συμφέρον, να χρησιμοποιούν τα
απολύτως απαραίτητα πρόσωπα σε κάθε περίπτωση. Όταν η εκκαθάριση θα
παρουσιάζει αδικαιολόγητα αυξημένες δαπάνες θα καταλογίζονται σε βάρος
της γηπεδούχου Π.Α.Ε. και θα αποδίδονται στους δικαιούχους.
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Άρθρο 23
Οικονομική εκκαθάριση αγώνων
Σύνταξη εκκαθάρισης:
Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να φροντίσει για τη σύνταξη της
εκκαθάρισης του αγώνα αμέσως μετά τη διεξαγωγή του. Η εκκαθάριση αυτή
θα συντάσσεται σε ειδικό έντυπο της “Super League 2007” και σε έξι (6)
αντίγραφα. Στο φύλλο εκκαθάρισης αναγράφονται κατά σειρά και απέναντι
στις αναγραφόμενες έντυπες υποδείξεις:
Τα εισιτήρια που τυπώθηκαν, που επιστράφηκαν και που πουλήθηκαν (κατά
κατηγορία) καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά, όπως και το σύνολο
των ακαθάριστων εισπράξεων. Στα εισιτήρια που διατέθηκαν λογίζονται και
εκείνα που έχουν αποκοπεί από το στέλεχος και δεν θεωρούνται ως
επιστρεφόμενα κατά τη σύνταξη της εκκαθάρισης.
Από το συνολικό ποσό των παραπάνω ακαθαρίστων εισπράξεων αφαιρείται
το ποσό, που αντιστοιχεί στο ποσοστό 9% για Φ.Π.Α. και στη συνέχεια επί
του υπολοίπου (ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ), θα υπολογίζονται και θα αφαιρούνται
κατά σειρά τα ποσά που αντιστοιχούν στις παρακάτω κρατήσεις και δαπάνες:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ποσοστό για τη χρήση γηπέδου 15%
Φ.Π.Α. 9% στο ποσό για τη χρήση του γηπέδου.
Τα δημοτικά τέλη, που θα πρέπει να είναι μέχρι 0,0059 ευρώ για κάθε
εισιτήριο που θα διατεθεί.
Ποσοστό υπέρ “Super League 2007” 4%
Ποσοστό 3% Ε.Π.Ο. μέσω “Super League 2007”.
Ποσοστό 0,5 Ε.Λ.Π.Π. μέσω “Super League 2007”.
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 2007”.
Η αμοιβή του γιατρού του σταδίου που έχει οριστεί σε 80 ευρώ μικτά με
απόδειξη παροχής ή Υπεύθυνη δήλωση για την ιδιότητα του ως
νοσοκομειακού γιατρού.
Έξοδα για την υπηρεσία security.
Αποζημίωση του Παρατηρητή Αγώνα (200 ευρώ)
Αποζημίωση του βοηθού Παρατηρητή Αγώνα (100 ευρώ)

Πέρα από τις παραπάνω δαπάνες που σαφώς κατονομάζονται, δεν θα
αναγνωρίζεται άλλη δαπάνη, ούτε θα γίνεται δεκτή κατά τον έλεγχο της
εκκαθάρισης.
Το καθαρό χρηματικό υπόλοιπο θα ανήκει στη γηπεδούχο κατά 100%.
Προ της καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό ο
εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος:
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•

•

Να εισπράττει το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό, το οποίο
δικαιούται το ερασιτεχνικό Σωματείο που ίδρυσε τη γηπεδούχο Π.Α.Ε.,
σύμφωνα με το καταστατικό της. Το ποσό αυτό πρέπει να αποδίδεται
στο παραπάνω ερασιτεχνικό Σωματείο και ο υπολογισμός για την
εξεύρεσή του γίνεται με βάση το κατά περίπτωση ποσοστό επί του
καθαρού ποσού που δικαιούται κάθε Π.Α.Ε. να εισπράξει σύμφωνα με
την εκκαθάριση.
Να εισπράττει κάθε άλλο ποσό που αναφέρεται σε έγγραφη προς
αυτόν εντολή της “Super League 2007”.

Το φύλλο εκκαθάρισης πρέπει απαραίτητα να φέρει τις υπογραφές του
αρμόδιου εκπροσώπου της γηπεδούχου Π.Α.Ε., του εκπροσώπου της “Super
League 2007” και του Διαχειριστή του αγώνα. Κάτω από την υπογραφή του
καθενός πρέπει να γράφεται ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμό του.
Η “Super League 2007” έχει την επιμέλεια για την επαλήθευση της
εκκαθάρισης των αγώνων, στους οποίους αναφέρεται η προκήρυξη και
μπορεί με αντιπρόσωπό της, να παρευρίσκεται στη συμπλήρωση της
εκκαθάρισης, οποία και προσυπογράφεται από αυτόν.
Σε περιπτώσεις άρνησης της γηπεδούχου Π.Α.Ε. για καταλογισμό τυχόν
εξόδων (έκτακτα), ο Παρατηρητής αγώνα της “Super League 2007” δεν θα
υπογράφει την εκκαθάριση και η υπόχρεη Π.Α.Ε. θα προσέρχεται στο
λογιστήριο της “Super League 2007” για να κλείσει η εκκαθάριση.
Δικαιολογητικά εκκαθάρισης:
Τα έξι αντίγραφα θα μοιράζονται ως εξής:
Το πρώτο θα στέλνεται στην “Super League 2007” και θα επισυνάπτονται σε
αυτό:
1. Κατάσταση, που περιέχει τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που θα
προσφέρουν υπηρεσία κατά ιδιότητα (ταμίες – θυρωροί – φύλακες),
2. Το ποσό που δόθηκε στον καθένα και υπογραφή που θα φανερώνει
την είσπραξη από τον δικαιούχο και υπογεγραμμένη από εκπρόσωπο
της “Super League 2007”
3. Τραπεζική επιταγή ή εντολή ή κατάθεση σε λογαριασμό της “Super
League 2007”, 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:
1. Τα δικαιώματα της “Super League 2007” 4%
2. Το ποσοστό της Ε.Π.Ο. 3%
3. Το ποσοστό 0,5% Ε.Λ.Π.Π.
4. Πρακτικό της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας από το οποίο θα
προκύπτει η παράδοση και η παραλαβή από αυτή των εισιτηρίων (κατά
κατηγορία) που δεν διατέθηκαν.
5. Φωτοαντίγραφο τιμολογίου τυπογραφείου για την αξία των
εκτυπωθέντων εισιτηρίων.
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6. REPORT για τα μηχανογραφικά εισιτήρια, πρακτικό θεώρησης οικείας
εφορίας και πρακτικό σφράγισης από την “Super League 2007”.
7. Όπου εφαρμόζεται ηλεκτρονικός έλεγχος στα εισιτήρια διαρκείας,
αντίστοιχο REPORT για τον αριθμό των εισιτηρίων διαρκείας που
ελέγχθηκαν.
Το δεύτερο και το τρίτο αντίτυπο της εκκαθάρισης θα παίρνουν οι
διαγωνιζόμενες Π.Α.Ε. σαν αποδεικτικό στοιχείο των εισπραχθέντων ποσών,
το τέταρτο θα δίδεται στο ιδιοκτήτη του γηπέδου, το πέμπτο στον Παρατηρητή
αγώνα, ως υπεύθυνο της “Super League 2007”, και το έκτο θα παραδίδεται σε
εκπρόσωπο της ΕΠΟ.
Γ΄ Περιέλευση της εκκαθάρισης στην “Super League 2007”
Η εκκαθάριση του αγώνα πρέπει να περιέρχεται στην “Super League 2007” το
αργότερο μέσα σε δέκα (10) από την ημέρα τέλεσης του αγώνα, η οποία δεν
υπολογίζεται. Αν η παραπάνω εκκαθάριση μαζί με τα στοιχεία και τα ποσά
που αναφέρθηκαν δεν περιέλθουν στην “Super League 2007” μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από τη διεξαγωγή του αγώνα, η “Super League 2007” θα καλέσει
την υπόχρεη Π.Α.Ε. να της καταβάλλει τα ποσά που δικαιούται μέσα σε πέντε
(5) ημέρες από την πάροδο του δεκαημέρου μαζί με την εκκαθάριση και τα
υπόλοιπα στοιχεία της. Αν και το δεκαπενθήμερο περάσει άπρακτο, η ομάδα
της υπαίτιας Π.Α.Ε. αποκλείεται από τον πρώτο επίσημο αγώνα της μετά την
παρέλευση της παραπάνω δεκαπενθήμερης προθεσμίας καθώς και από τους
επόμενους, μέχρις ότου συμμορφωθεί, τους οποίους χάνει υπέρ των
αντιπάλων της με τέρματα 3-0 με απόφαση του Διοικητικού Οργάνου στο
οποίο παραπέμπεται πάραυτα από την υπηρεσία της “Super League 2007”
Τα παραπάνω προβλέπονται από σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π.
Η “Super League 2007” επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή των διοικήσεων
των Π.Α.Ε. για τη ακριβή τήρηση όλων των παραπάνω όρων και
λεπτομερειών αυτής και κρίνει σκόπιμο να υπενθυμίσει σε αυτές το άρθρο 26
του Κ.Α.Π. που αναφέρονται στην οικονομική διαχείριση και την οργάνωση και
επιστασία αγώνων πρωταθλημάτων, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
Τα χρηματικά ποσά που δικαιούται η διοργανώτρια “Super League 2007”
πρέπει να κατατίθενται σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή ή εντολή ή
κατάθεση σε λογαριασμό της “Super League 2007”. Στις δύο τελευταίες
περιπτώσεις θα επισυνάπτεται αντίγραφο αποδεικτικού της Τράπεζας με
συστημένη επιστολή, για την απόδειξη του 10ημέρου ή 15νθημέρου.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.
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Άρθρο 24
Θέματα Εισιτηρίων
Η “Super League 2007” είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της εισόδου των
φιλάθλων στα γήπεδα. Η “Super League 2007” αναγνωρίζει ως αποδεκτά
μέσα εισόδου στα γήπεδα τα ακόλουθα:
- εισιτήρια που εκδίδονται από την “Super League 2007” ή από όποιες Π.Α.Ε.
έχουν λάβει ειδική άδεια για την έκδοση εισιτηρίων
- εισιτήρια διαρκείας που εκδίδονται από τις Π.Α.Ε., βάσει των
προβλεπόμενων διατάξεων του Αρθ. 29 της παρούσης
- προσκλήσεις, βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων του Αρθ. 30 της
παρούσης
Κανένα άλλο έντυπο ή ταυτότητα δεν επιτρέπει την είσοδο στα γήπεδα χωρίς
σχετική απόφαση του Δ.Σ. της “Super League 2007”.
Τα εισιτήρια των αγώνων κάθε Π.Α.Ε. είναι έντυπα της “Super League 2007”,
η οποία έχει και την αποκλειστική επιμέλεια για την εκτύπωση, τη διάθεσή
τους στις διαγωνιζόμενες Π.Α.Ε. καθώς και την προβολή των χορηγών της.
Οι Π.Α.Ε. δύνανται να εκδίδουν μόνες τους μηχανογραφημένα εισιτήρια,
κατόπιν σχετικής αδείας από την “Super League 2007” η οποία ανακαλείται
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και υποχρεούται να καταθέσουν τη μακέτα των
εισιτηρίων τους προς έγκριση στη Διοργανώτρια, προκειμένου να διαπιστωθεί
εάν οι χορηγοί της “Super League 2007” προβάλλονται, σύμφωνα με το
κατατεθειμένο λογότυπο.
Σε περιπτώσεις αιτήματος διάθεσης εισιτηρίων σε φιλοξενούμενες Π.Α.Ε.,
ουδεμία διάθεση και παραλαβή θα γίνεται εάν δεν κοινοποιείται στην “Super
League 2007” η σχετική μεταξύ των ομάδων συμφωνία.
Πιο συγκεκριμένα η “Super League 2007” ως διοργανώτρια, είναι αρμόδια για
τα εξής:
1. Για την εκτύπωση, διανομή, κατανομή εφόσον χρειαστεί και προώθηση
των εισιτηρίων στις Π.Α.Ε.
2. Για τον καθορισμό της τιμής των εισιτηρίων
3. Με απόφαση της μπορεί:
•
•

Να εγκρίνει την χορήγηση εισιτηρίων, στις φιλοξενούμενες ομάδες,
μόνο μετά από κοινή συμφωνία των ομάδων, τόσο για τον αριθμό
των εισιτηρίων όσο και για την τιμή αυτών.
Να περιορίζει τον αριθμό των εισιτηρίων για λόγους δημόσιας
τάξης.
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Άρθρο 25
Υποχρεώσεις των Π.Α.Ε. σχετικά με τα εισιτήρια
Οι γηπεδούχες Π.Α.Ε. βαρύνονται με τις εξής υποχρεώσεις σχετικά με τα
εισιτήρια:
1. Δεν επιτρέπεται στις Π.Α.Ε. να εκδίδουν εισιτήρια με διαφορετικές τιμές
στην ίδια θύρα. Μία Π.Α.Ε. δύναται, όμως, να ζητήσει έγκριση για
διάθεση εισιτηρίων σε χαμηλότερη τιμή αρκεί α) η διάθεση να αφορά
μέγιστο ποσοστό 20% της εκάστοτε θύρας, β) η διάθεση να
προβλέπεται για ειδική κατηγορία εισιτηρίων (παιδικά, οικογενειακά
κλπ.), γ) η τιμή διάθεσης των εισιτηρίων αυτών να αντιστοιχεί
τουλάχιστον στο 1/3 της τιμής των υπολοίπων εισιτηρίων της
συγκεκριμένης θύρας, και δ) να έχει δοθεί σχετική άδεια από την
“Super League 2007”
2. Οφείλουν να φροντίζουν για τη σφράγιση ή διάτρηση όλων των
εισιτηρίων από την αρμόδια Οικονομική Εφορία. Για τη σφράγιση ή
διάτρηση πρέπει να συντάσσονται ειδικά πρωτόκολλα που θα
υπογράφονται από αρμόδιους εκπροσώπους των παραπάνω αρχών.
3. Η υποχρέωση αρίθμησης καλύπτει όλα τα εισιτήρια, στα οποία θα
αναγράφεται η σειρά και ο αριθμός θέσης.
4. Για την τήρηση της υποχρεωτικής αρίθμησης των παραπάνω
εισιτηρίων οφείλει η κάθε Π.Α.Ε. να φροντίσει για την αρίθμηση των
θέσεων του γηπέδου της, με βάση τη νόμιμη χωρητικότητα του
γηπέδου.
5. Η αρίθμηση των θέσεων των γηπέδων πρέπει να συντελεστεί όπου δεν
υπάρχει, μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος.
6. Δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε διόρθωση του αριθμού θύρας ή της
τιμής των εισιτηρίων, που έχουν τυπωθεί είτε από τον τυπογράφο μετά
την παραγγελία της Π.Α.Ε. προς την “Super League 2007” και την
εντολή της “Super League 2007” στον τυπογράφο, είτε αφορά τα
μηχανογραφημένα εισιτήρια που εκδίδουν οι Π.Α.Ε. μόνες τους.
7. Οφείλουν να μεριμνούνε ώστε οι φίλαθλοι που έχουν αριθμημένα
εισιτήρια να εξασφαλίσουν την αντίστοιχη στο εισιτήριό τους θέση. Σε
περίπτωση που η Super League 2007 διαπιστώσει ότι Π.Α.Ε. διέθεσε
στους φιλάθλους πλαστά εισιτήρια ή εισιτήρια σε τιμή μεγαλύτερη από
τη νόμιμη ή παραποιημένα ως προς τη θύρα εισόδου ή μαζί με τα
εισιτήρια διαθέτει κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης Π.Α.Ε. ή άλλο είδος
εισιτηρίου, το οποίο είναι συνημμένο στο κανονικό εισιτήριο,
επιβάλλονται με απόφαση της “Super League 2007”, οι
προβλεπόμενες για κάθε περίπτωση από τον Κ.Α.Π.
8. Ως πλαστά εισιτήρια νοούνται ακόμα και τα εισιτήρια που τίθενται σε
κυκλοφορία χωρίς να σφραγιστούν από τις αρμόδιες αρχές.
9. Όλες οι Π.Α.Ε. είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν την προκήρυξη
ανεξάρτητα με το ποιος ασκεί την οικονομική διαχείριση των αγώνων
γιατί η ευθύνη βαρύνει αυτές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των
Π.Α.Ε. με την προκήρυξη πρωταθλήματος, 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.
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10. Η οικονομική διαχείριση στην περίπτωση αυτή περιέρχεται στη
διοργανώτρια Αρχή, η οποία δικαιούται να την αναθέσει σε άλλο
Νομικό πρόσωπο.
11. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παραλαβής των εισιτηρίων από την
“Super League 2007”, 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 2007”,
ή όποιο άλλο όργανο έχει οριστεί από την “Super League 2007”, οι
οποίοι και θα αναφέρουν τις τυχόν παραβάσεις και ελλείψεις.
12. Η έκθεση του υπεύθυνου θα προωθείται στο Δ.Σ. της “Super League
2007” , για τις περαιτέρω ενέργειες και κυρώσεις από αυτό.
13. Αν για οποιαδήποτε λόγο η γηπεδούχος ομάδα δεν σφραγίσει τα
εισιτήρια του αγώνα από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, ο αγώνας
αυτός θα διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, απαγορευμένης της
ελεύθερης εισόδου θεατών στο γήπεδο. Όμως σε εξαιρετικές
περιπτώσεις η Διοργανώτρια, με απόφασή της μπορεί να αναλάβει την
Διαχείριση του αγώνα.
14. Η “Super League 2007” δύναται κάθε αγωνιστική σε έναν ή
περισσότερους αγώνες να στέλνει εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους
για έλεγχο και την εφαρμογή των διατάξεων και υποχρεώσεων της
Προκήρυξης.
Άρθρο 26
Τιμολόγηση των εισιτηρίων
Οι τιμές των εισιτηρίων των επαγγελματικών πρωταθλημάτων, ορίζονται για
την περίοδο 2006-2007 όπως αναγράφονται παρακάτω. Οι τιμές αυτές μπορεί
να τροποποιούνται με απόφαση της “Super League 2007”, για όλους ή
μερικούς αγώνες. Οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Δ.Σ. της
εκάστοτε Π.Α.Ε. Όσον αφορά τις τιμές για τα εισιτήρια που αφορούν τις
φιλοξενούμενες Π.Α.Ε. θα καθορίζονται μετά από συμφωνία μεταξύ των
διαγωνιζομένων Π.Α.Ε..
Οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται ελεύθερα από τους γηπεδούχους, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν επιτρέπεται κατώτερη τιμή των δέκα (10) ευρώ, με
εξαίρεση τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 25 παρ.1 και 27 παρ.4, της
παρούσας. 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 2007”. Η
παράδοση των συμφωνηθέντων εισιτηρίων στις φιλοξενούμενες Π.Α.Ε. θα
γίνεται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα, μη
συμπεριλαμβανομένης της ημέρας διεξαγωγής του.
Στα διαρκείας εισιτήρια, κατώτερη ετήσια τιμή ορίζεται στα 150 ευρώ.
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Άρθρο 27
Διαδικασία Παραγγελίας Εισιτηρίων
1. Οι παραγγελίες των εισιτηρίων από τις Π.Α.Ε. θα γίνονται απ’ ευθείας
με τον εγκεκριμένο από την “Super League 2007” τυπογράφο, με
κοινοποίηση του αιτήματος παραγγελίας στην διοργανώτρια. Οι Π.Α.Ε.
που εκδίδουν μόνες τους τα εισιτήρια υποχρεούνται δέκα (10) ημέρες
πριν την τέλεση του αγώνα να υποβάλλουν εγγράφως στην “Super
League 2007” το σχέδιο έκδοσης των εισιτηρίων, διαφορετικά η
διοργανώτρια θα εκδίδει μόνη της τα εισιτήρια.
2. Η ελάχιστη παραγγελία εισιτηρίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
το ήμισυ της χωρητικότητας του γηπέδου. Όμως σε αγώνες μεγάλου
ενδιαφέροντος (ντέρμπι) θα εκδίδονται όσα εισιτήρια προβλέπονται
από την χωρητικότητα του γηπέδου.
3. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να στείλει στην “Super
League 2007” δύο εβδομάδες, τουλάχιστον, πριν την ημερομηνία
τέλεσης του αγώνα, κατάσταση που θα περιέχει το συνολικό αριθμό
των προς εκτύπωση εισιτηρίων, καθώς και χωριστά των αριθμό των
εισιτηρίων, κατά κατηγορία, ανάλογα με τις τιμές κατά θύρα,
διαφορετικά η διοργανώτρια θα εκδίδει τα εισιτήρια σύμφωνα με τα
στοιχεία που υπάρχουν στην αρμόδια υπηρεσία της. Ειδικά για τις
ομάδες που εκδίδουν μηχανογραφημένα εισιτήρια παρέχεται το
δικαίωμα εκτύπωσης μέχρι έξι (6) ημέρες πριν τον αγώνα, μη
υπολογιζόμενης της ημέρας διεξαγωγής του.
4. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. δύναται να υποβάλλει αίτημα στην “Super
League 2007” για να εκδίδει εισιτήρια με ενδεικτική τιμή για
οικογενειακή κερκίδα, για μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, άτομα με
ειδικές ανάγκες κ.λ.π. και γενικά νέους. Η έγκριση δίνεται μετά από
απόφαση του Δ.Σ. της “Super League 2007”. Τα ανωτέρω εισιτήρια δεν
μπορεί να είναι περισσότερα του 10% των συνολικά εκδιδομένων
εισιτηρίων και θα προορίζονται αποκλειστικά μόνο για μία θύρα ή για
όμορες θύρες. Ωστόσο, ο υπολογισμός των προβλεπόμενων
κρατήσεων στην οικονομική εκκαθάριση για πέρα των χιλίων (1000) σε
αριθμό εισιτηρίων αυτής της κατηγορίας, θα γίνεται επί της ελάχιστης
τιμής δέκα (10) ευρώ.
5. Όσες Π.Α.Ε. επιθυμούν, δύναται να εκδίδουν μόνες τους (μόνο σε
περίπτωση χρήσης barcode) τα μηχανογραφικά εισιτήρια ελεγχόμενης
εισόδου φιλάθλων στο γήπεδο, των αγώνων που είναι γηπεδούχες
μόνον εφόσον έχει δοθεί άδεια από την “Super League 2007”, και με τις
εξής προϋποθέσεις:
• Να θεωρούν τα εισιτήρια στη ΔΟΥ που ανήκουν
• Να ορίζουν τις τιμές που προβλέπονται από την παρούσα και να
υποβάλλουν το σχετικό έγγραφο στην “Super League 2007”
πριν από τη διάθεση των εισιτηρίων σε κάθε αγώνα.
• Να αποδίδουν μετά από κάθε αγώνα τις προβλεπόμενες
κρατήσεις στην Super League 2007
• Να παραδίδουν REPORT για τα μηχανογραφικά εισιτήρια στον
υπεύθυνο της Super League 2007.
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Η παραλαβή των εισιτηρίων θα γίνεται απ’ ευθείας από το
συμβαλλόμενο με την “Super League 2007” τυπογράφο.

Άρθρο 28
Διαδικασία κατανομής και διανομής των εισιτηρίων
1. Η φιλοξενούμενη Π.Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλλει, στην
γηπεδούχο Π.Α.Ε., έγγραφο αίτημα για χορήγηση εισιτηρίων,
τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα, με
ταυτόχρονη κοινοποίηση στην “Super League 2007”.
2. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να απαντήσεις εγγράφως, στην
φιλοξενούμενη Π.Α.Ε., εντός τεσσάρων (4) ημερών σχετικά με την
αποδοχή του αιτήματός, θετικά ή αρνητικά, με ταυτόχρονη
κοινοποίηση στην “Super League 2007”.
3. Η διαδικασία διάθεσης και πληρωμής των εισιτηρίων αποτελεί
αντικείμενο διμερούς συμφωνίας μεταξύ των Π.Α.Ε. Σε περίπτωση
έλλειψης ειδικής συμφωνίας, ισχύουν τα παρακάτω:
• Η παραλαβή των εισιτηρίων θα γίνεται με άμεση πληρωμή
του αντίστοιχου ποσού είτε με μετρητά είτε με επιταγή της
Π.Α.Ε., με ημερομηνία λήξης την ημέρα παραλαβής των
εισιτηρίων. Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον έχουν τηρηθεί
τα προβλεπόμενα η γηπεδούχος Π.Α.Ε. έχει την υποχρέωση
να παραδώσει τον αριθμό των εισιτηρίων που ζητήθηκαν,
τέσσερις (4) ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα, μη
συμπεριλαμβανομένης της ημέρας διεξαγωγής του.
• Εάν δεν τηρηθούν τα προαναφερόμενα η γηπεδούχος Π.Α.Ε.
δύναται να διαθέσει τα εν λόγω εισιτήρια για λογαριασμό της.
• Σε περίπτωση άρνησης της γηπεδούχου να διαθέσει τον
αριθμό των εισιτηρίων, που έχει από κοινού συμφωνηθεί,
στη φιλοξενούμενη ομάδα, της αφαιρείται άμεσα η οικονομική
διαχείριση του αγώνα και η διοργανώτρια εκδίδει νέα
εισιτήρια με τιμές που καθορίζονται από αυτή. Επίσης θα
επιβάλλεται πρόστιμο και παραπομπή για παράβαση του
Κ.Α.Π.
4. Σε περίπτωση αγώνων κατατάξεως σε ουδέτερη έδρα για
οποιοδήποτε λόγο οι εισπράξεις του αγώνος είναι 50% - 50% και τα
εισιτήρια θα κατανέμονται με το παραπάνω ποσοστό, η δε
εκτύπωση, οι τιμές, ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων, η
οργάνωση και η Επιστασία, θα γίνεται με ευθύνη της Super League
2007 και η παραλαβή των εισιτηρίων θα γίνεται μόνο με την άμεση
εξόφλησή τους. Διευκρινίζουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα
εισιτήρια διαρκείας δεν ισχύουν. Τα πάσης φύσεως έξοδα που
αφορούν στην ανάληψη της Οικονομικής Διαχείρισης του αγώνα
από την “Super League 2007”, θα καταχωρούνται στην εκκαθάριση
στη στήλη 5: «Υπηρεσία Γηπέδου».
Επίσης η γηπεδούχος Π.Α.Ε. υποχρεούται να παραδίδει στην
“Super League 2007” τα εισιτήρια που δικαιούται η φιλοξενούμενη
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Π.Α.Ε. αμέσως μετά τη θεώρησή τους από την οικεία Οικονομική
Εφορία, καθώς η θεώρηση των εισιτηρίων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
θα γίνεται παρουσία εκπροσώπου της διοργανώτριας.
5. Για αγώνες που δεν έληξαν, λόγω καιρικών συνθηκών και
συνεχίζονται, για τον υπολειπόμενο χρόνο την επόμενη ημέρα, δεν
θα εκδίδονται νέα εισιτήρια και η είσοδος των θεατών θα γίνεται με
την επίδειξη του αποκόμματος του ακυρωμένου εισιτηρίου, το οποίο
και θα πρέπει να κρατήσουν μετά από ανακοίνωση στην οποία
οφείλει να προβεί η γηπεδούχος ομάδα.
Άρθρο 29
Θέματα Εισιτηρίων Διαρκείας
1. Τα εισιτήρια διαρκείας που εκδίδουν οι Π.Α.Ε. δηλώνονται
υποχρεωτικά στην “Super League 2007” πριν την έναρξη της
ποδοσφαιρικής περιόδου. Για τα νέα τύπου διαρκή, σχήματος
πιστωτικής κάρτας, οι Π.Α.Ε. θα υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση
για τον αριθμό τους ανά θύρα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
2. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν στην “Super League 2007”
αναλυτική κατάσταση διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας ανά θύρα, τιμή
και αριθμό αυτών.
Άρθρο 30
Θέματα Προσκλήσεων και Θέσεων Επισήμων
1. Κάθε γηπεδούχος Π.Α.Ε. υποχρεούται να διατηρεί σε κάθε αγώνα και
στη θύρα των επισήμων 10 θέσεις για το Δ.Σ. της φιλοξενούμενης
Π.Α.Ε., 20 θέσεις για την εξυπηρέτηση των μελών του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.
και 5 θέσεις για τα μέλη του Δ.Σ. της “Super League 2007”. Επιπλέον,
η γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να διασφαλίσει 3 θέσεις με απρόσκοπτη
θέα στο γήπεδο για τους παρατηρητές και τον συνοδό τους. 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 2007”
που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν αγώνα του Πρωταθλήματος
οφείλουν να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στην γηπεδούχο
Π.Α.Ε. τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Σε
περίπτωση υπερκάλυψης των 25 προβλεπόμενων θέσεων, η
γηπεδούχος Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εισόδου. Οι θέσεις
των μελών των Δ.Σ. της ΕΠΟ και της “Super League 2007” δεν
μεταβιβάζονται σε τρίτους.
2. Οι Π.Α.Ε. έχουν δικαίωμα, να εκδίδουν προσκλήσεις μέχρι 1% της
χωρητικότητας του γηπέδου που χρησιμοποιούν ως έδρα. Το 1/3 από
αυτές θα πρέπει να διατίθενται σε θέσεις με απρόσκοπτη θέα στον
αγωνιστικό χώρο και να αποστέλλονται στην “Super League 2007” το
αργότερο 10 ημέρες πριν τον αγώνα για ανάγκες της διοργανώτριας και
των χορηγών της. Τα υπόλοιπα 2/3 (πλην 10 τουλάχιστον
προσκλήσεων που θα αποστέλλονται στην ΕΠΟ) θα προορίζονται για
ανάγκες της Π.Α.Ε., η οποία και τις διαθέτει κατά την κρίση της. Η
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είσοδος φιλάθλων με οποιαδήποτε άλλη κάρτα ή έγγραφο
απαγορεύεται. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται για τις παραγράφους 1 & 2 να
κοινοποιήσουν εγγράφως στη διοργανώτρια τη θύρα, σειρά και θέση
αυτών των προσκλήσεων πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
3. Αν κάποια Π.Α.Ε. αρνείται να εκτελέσει την παραπάνω υποχρέωση
κρατήσεως των (38) αυτών θέσεων και έκδοσης και έγκαιρης
αποστολής στην “Super League 2007” του 1/3 των προσκλήσεων, η
διοργανώτρια μπορεί να επιβάλλει την ποινή που προβλέπεται από το
σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π.
4. Οι θέσεις αυτές πρέπει να καταλαμβάνονται μόνο από τα παραπάνω
αναφερόμενα πρόσωπα και η πιστή τήρηση αυτής της υποχρέωσης
ανατίθεται στη γηπεδούχο Π.Α.Ε., σε συνεργασία με τον
παρευρισκόμενο στον αγώνα εκπρόσωπο της “Super League 2007”.
Άρθρο 31
Θέματα Ασφάλειας Διεξαγωγής Αγώνων
1. Τα γήπεδα διεξαγωγής πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας
καθώς και τις προϋποθέσεις που θέτουν τα σχετικά άρθρα του ΚΑΠ.
Επίσης πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες νομικές άδειες
λειτουργίας.
2. Πρέπει να διαθέτουν προβολείς φωτισμού για νυχτερινούς αγώνες και
πλαστικά καθίσματα στις κερκίδες. Κατά την διεξαγωγή αγώνων
επιβάλλεται η ύπαρξη ιατρείου με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό
(φαρμακείο, οξυγόνο, επιθέματα, κ.α.), ιατρού αγώνα, εκπαιδευμένων
στις πρώτες βοήθειες τραυματιοφορέων, ασθενοφόρου και
πυροσβεστικού οχήματος.
3. Όπου οι Π.Α.Ε. μπορούν να εγγυηθούν την μη είσοδο φιλάθλων στον
αγωνιστικό χώρο είναι προτιμότερο να μην υπάρχει περίφραξη
επιτρέποντας έτσι την πιθανότητα εκτόνωσης του όγκου των φιλάθλων
στον αγωνιστικό χώρο σε περίπτωση ανάγκης. Όπου ωστόσο αυτό
θεωρείται μη εφικτό, είναι καλύτερα να υπάρχει περίφραξη ύψους
τουλάχιστον 2 μέτρων (κατά προτίμηση από πλέξι γκλας) για την
αποτροπή εισόδου φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε
περίπτωση κάθε γήπεδο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σχέδιο
εκκένωσης.
4. Επιβάλλεται επίσης η στενή συνεργασία και οι συναντήσεις της Π.Α.Ε.
με τους αρμόδιους φορείς αλλά και με εταιρείες security στο πλαίσιο
ανταλλαγής πληροφόρησης προκείμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια
των αθλητών, παρατηρητών, διαιτητών, τηλεοπτικών συνεργείων,
θεατών και δημοσιογράφων. Οι επίσημοι εκπρόσωποι της Π.Α.Ε. είναι
υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε συναντήσεις ασφάλειας διεξαγωγής
αγώνων που συγκαλούνται από την αστυνομία, καθώς και στις
συναντήσεις διεξαγωγής αγώνων που θα συγκαλούνται την ημέρα των
αγώνων από την διοργανώτρια υπό τον συντονισμό του παρατηρητή.
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5. Η διοργανώτρια δύναται να συντάξει και να εφαρμόσει κατά την
διάρκεια διεξαγωγής του πρωταθλήματος τον Κανονισμό Γηπέδων,
Φύλαξης και Ασφάλειας.
Άρθρο 32
Θέματα ελέγχου Doping
1. Για την διαδικασία Ελέγχου Doping ισχύουν όσα αναφέρονται σε
σχετικό άρθρο του ΚΑΠ.
2. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε αθλητική εγκατάσταση όπου
διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες της “Super League 2007” πρέπει να
διαθέτει έναν επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ο οποίος θα χρησιμοποιείται
ως Σταθμός Ελέγχου Doping σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΚΑΠ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 33
Υπηρεσίες και Θέματα Αθλητών & Συνοδών Ομάδων
1. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει με δικό της προσωπικό (υπηρεσίες
αθλητών και διαιτητών) να υποδέχεται, να καθοδηγεί στα αποδυτήρια
και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των φιλοξενουμένων αποστολών. Το
σημείο άφιξης των ομάδων πρέπει να είναι καθορισμένο και
προστατευμένο με ειδική περίφραξη, ενώ πρέπει να έχει καθοριστεί
από πριν χώρος στάθμευσης του λεωφορείου των ομάδων Οι χώροι
των αποδυτηρίων των φιλοξενουμένων πρέπει να είναι ευρύχωροι, όχι
μικρότεροι από αυτούς της γηπεδούχου και να διαθέτουν ως ελάχιστο
εξοπλισμό ντουλάπες και πάγκους για 18 παίκτες, 1 πάγκο μασάζ,
ντους με ζεστό νερό, μπουκάλια με νερό και φρούτα. Δεν επιτρέπεται η
παρενόχληση των αθλητών σε καμία περίπτωση. Μετά το τέλος του
αγώνα η γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να διατηρήσει το σημείο
αναχώρησης των ομάδων προστατευμένο επιτρέποντας την
απρόσκοπτη αναχώρηση των ομάδων. Ο υπεύθυνος Τύπου της
γηπεδούχου οφείλει να συνοδεύσει με ασφάλεια τον προπονητή και τον
ποδοσφαιριστή των φιλοξενουμένων που θα κάνουν δηλώσεις στον
χώρο συνεντεύξεων Τύπου και μετά να τους συνοδεύσει πίσω στα
αποδυτήρια.
Άρθρο 34
Υπηρεσίες Διαιτητών & Παρατηρητών
1. Μόλις οι παρατηρητές, οι διαιτητές και οι βοηθοί τους φτάνουν στο
γήπεδο η γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει με δικό της προσωπικό
(υπηρεσίες αθλητών και διαιτητών) να υποδέχεται, να καθοδηγεί στα
αποδυτήρια και να εξυπηρετεί τις ανάγκες τους. Το σημείο άφιξης των
διαιτητών πρέπει να είναι καθορισμένο και προστατευμένο με ειδική
περίφραξη. Οι χώροι των αποδυτηρίων των διαιτητών πρέπει να είναι
ευρύχωροι και να διαθέτουν ως ελάχιστο εξοπλισμό 1 συσκευή fax που
λειτουργεί, 4 ντουλάπες, 1 γραφείο, 4 καθίσματα, ντους με ζεστό νερό,
νερό, ισοτονικά ποτά και φρούτα. Δεν επιτρέπεται η παρενόχληση των
διαιτητών σε καμία περίπτωση. Μετά το τέλος του αγώνα η
γηπεδούχος Π.Α.Ε. οφείλει να διατηρήσει το σημείο αναχώρησης των
διαιτητών προστατευμένο.
2. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διαθέτουν για τον παρατηρητή του αγώνα και
τον βοηθό του χώρο γραφείου με ελάχιστο εξοπλισμό 1 γραφείο, 2
καρέκλες και 1 fax εν λειτουργία. Ο επικεφαλής διοργάνωσης αγώνα
της Π.Α.Ε. οφείλει να είναι σε άμεση επαφή και να συνεργάζεται για την
υλοποίηση των εντολών του παρατηρητή αγώνα.
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Άρθρο 35
Υπηρεσίες Θεατών
1. Οι Π.Α.Ε. μέσω των υπευθύνων Υπηρεσιών Θεατών και του
βοηθητικού προσωπικού που θα διαθέτουν πρέπει να προετοιμάζουν,
να οργανώνουν και να ελέγχουν την πρόσβαση, τον έλεγχο εισιτηρίων,
την καθοδήγηση, την ταξιθεσία, την ασφάλεια και την ενημέρωση των
θεατών.
2. Έξω από τις θύρες εισόδου πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά σήμανση
που θα κατευθύνει τους θεατές στις θέσεις που αναγράφει το εισιτήριό
τους.
3. Οι διάδρομοι πρέπει να έχουν ικανοποιητικό φάρδος και να είναι
βαμμένοι με φωσφοριζέ χρώμα για λόγους ασφαλείας.
4. Κατά την είσοδό των θεατών θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι της
Π.Α.Ε. ή συνεργαζόμενης με την Π.Α.Ε. εταιρείας με διακριτικά γιλέκα ή
στολές, που θα τους ενημερώνουν για το που βρίσκονται οι θέσεις
τους. Ως ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό για την τρέχουσα
αγωνιστική περίοδο θεωρείται μία αναλογία 1/250 σε ταξιθέτες/security
με θεατές σύμφωνα με τα προς έκδοση εισιτήρια.
5. Το ίδιο προσωπικό οφείλει κατά τη διάρκεια του αγώνα να διατηρεί
τους διαδρόμους των κερκίδων χωρίς καθήμενους ή όρθιους
φιλάθλους.
6. Σε περίπτωση που το προσωπικό θεατών διαπιστώνει ρίψη
αντικειμένων από συγκεκριμένο φίλαθλο, οφείλει να ενημερώσει άμεσα
τον υπεύθυνο υπηρεσιών θεατών και αυτός με την σειρά του την
αστυνομία.
7. Για την αποφυγή εισόδου φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο οι Π.Α.Ε.
οφείλουν να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό ασφαλείας (security).
8. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να εκδίδουν ημερήσιο πρόγραμμα αγώνα για κάθε
αγώνα ξεχωριστά σε απλή μορφή με τις απολύτως απαραίτητες
πληροφορίες (Ονόματα παικτών, στατιστικά στοιχεία, κ.α.) ως ελάχιστη
προϋπόθεση, για την καλύτερη ενημέρωση των θεατών.
9. Οι Π.Α.Ε. πρέπει να προβλέπουν και να καθορίζουν χώρο για θεατές
με ειδικές ανάγκες.
10. Οι Π.Α.Ε. οφείλουν να διασφαλίσουν πως το γήπεδο διαθέτει
μεγαφωνική εγκατάσταση για τις απαραίτητες ανακοινώσεις. Δεν
επιτρέπονται οι ανακοινώσεις κατά την διάρκεια του αγώνα εκτός αν
προκύψει θέμα έκτακτης ανάγκη.
11. Η διοργανώτρια δύναται να συντάξει και να εφαρμόσει κατά την
διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου επίσημο κείμενο
μεγαφωνικής παρουσίασης και ανακοινώσεων.
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Άρθρο 36
Υπηρεσίες και θέματα Χορηγών
1. Η “Super League 2007” δύναται να συνάπτει συμφωνίες με χορηγούς ή
σπόνσορες για τον τίτλο του Πρωταθλήματος “Super League 2007”,
όπως επίσης και οποιουδήποτε άλλου προϊόντος είναι κάτοχος, καθώς
και για την προβολή αυτών. Η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. της
διοργανώτριας και σε περίπτωση μη τήρησης από τις Π.Α.Ε. των
συμπεφωνημένων με τους χορηγούς, το Δ.Σ. δύναται να επιβάλει
σχετικές κυρώσεις
2. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να προβάλλουν τους χορηγούς της “Super
League 2007” σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα
καθοριστούν με απόφαση της “Super League 2007”, η οποία οφείλει να
λαμβάνει υπόψη και τις υπάρχουσες συμβάσεις χορηγιών των Π.Α.Ε.
Πλέον αυτών οι χορηγοί, με ευθύνη της γηπεδούχου Π.Α.Ε., θα
προβάλλονται με ηχητικό και οπτικό σήμα, πριν και κατά την διάρκεια
του ημιχρόνου. Το σύνολο του χρόνου δεν μπορεί να υπερβαίνει 3
λεπτά συνολικά για τα μηνύματα των χορηγών. Ειδικότερα η προβολή
του ηχητικού σήματος του χορηγού, όπως αναφέρεται παραπάνω, θα
μεταδίδεται, με ευθύνη της γηπεδούχου Π.Α.Ε., από τα μεγάφωνα του
γηπέδου.
3. Επίσης οι χορηγοί της “Super League 2007” θα προβάλλονται, πριν
την έναρξη του αγώνα, στο κέντρο του γηπέδου με το πανί σέντρας και
κατά τη διάρκεια του και με πινακίδες. Εφόσον υπάρχουν
υπογεγραμμένες συμβάσεις από τις Π.Α.Ε. για προβολή άλλων
χορηγών τότε οι χορηγοί της “Super League 2007” προβάλλονται
παράλληλα και θα καλύπτονται στο ημίχρονο, δίχως να παραβλέπεται
η προβολή των συμβατικών δεσμεύσεων της εκάστοτε Π.Α.Ε. .
4. Οι φωτορεπόρτερ και τα παιδιά για την επαναφορά της μπάλας, θα
φέρουν αποκλειστικά καπέλο και γιλέκο με το σήμα χορηγού της
“Super League 2007”.
5. Επίσης η “Super League 2007”, είναι αρμόδια για την σύναψη
συμφωνιών με κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς που
χρησιμοποιούν ή προτίθενται να χρησιμοποιήσουν Π.Α.Ε. για την
κατάρτιση δελτίων στοιχημάτων ή γενικά παιχνιδιών που περιέχουν
αγώνες πρωταθλήματος.
6. Η “Super League 2007” δύναται να αξιοποιήσει τους χώρους της
μεικτής ζώνης και την ουδέτερη ζώνη αγωνιστικού χώρου (flash
interview zone) για την προβολή της εικόνας της και των χορηγών της.
Τα παραπάνω δεν μπορούν να αντιβαίνουν τυχών ισχύουσες
δεσμεύσεις της γηπεδούχου Π.Α.Ε. Η παρουσία ποδοσφαιριστή που
θα ζητηθεί στην ουδέτερη ζώνη αγωνιστικού χώρου (flash interview
zone) είναι υποχρεωτική.
7. Η “Super League 2007” είναι αρμόδια για την σύναψη συμφωνίας με
την εταιρεία ΝΙΚΕ για την παροχή μπάλας (επίσημη μπάλα
πρωταθλήματος) με την οποία θα διεξάγονται όλοι οι αγώνες των
Εθνικών Πρωταθλημάτων. Οι όροι, προϋποθέσεις και το αντίτιμο για
την απόκτηση του δικαιώματος προβολής μίας εταιρείας μέσω του
τίτλου της επίσημης μπάλας πρωταθλήματος καθορίζονται με ειδική
σύμβαση και είναι αποκλειστική ευθύνη της “Super League 2007”.
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8. Σε περίπτωση που Π.Α.Ε. δεν θα εφαρμόζει τα παραπάνω, θα
επιβάλλονται, μεταξύ άλλων, οι κυρώσεις που προβλέπονται σε
σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π. και κυρώσεις από το Δ.Σ. της “Super League
2007”.
9. Στις πινακίδες αλλαγής θα φέρεται αποκλειστικά διακριτικός τίτλος ή
λογότυπα, επιλογής της διοργανώτριας αρχής.
10. Κάθε δικαιούχος ομάδα υποχρεούται να θέσει στη διάθεση της “Super
League 2007” χώρο που να αντιστοιχεί σε πινακίδα, μήκους τριών (3)
μέτρων και ολόκληρη την επιφάνεια στο κέντρο του γηπέδου, με
σκοπό την τοποθέτηση του πανιού σέντρας, για την προβολή των
χορηγών της., Εάν υπάρχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις από τις
Π.Α.Ε. για την προβολή αυτή πρέπει να κατατεθούν προ της ενάρξεως
του Πρωταθλήματος στην “Super League 2007”, έτσι ώστε να
αποφευχθεί προβολή ανταγωνιστικών με των χορηγών των Π.Α.Ε.
προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή το πανό σέντρας των χορηγών της
“Super League 2007” τοποθετείται στην τηλεοπτική ευθεία και στο
ημίχρονο εναλλάσσεται με το πανό του χορηγού των ομάδων. Ο
τρόπος και οι προϋποθέσεις προβολής των Χορηγών καθορίζονται
αποκλειστικά από την Διοργανώτρια.
11. Σε περίπτωση μη διάθεσης των προαναφερόμενων χώρων του
γηπέδου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου του Κ.Α.Π.
περί μη διάθεσης γηπέδου και η παραπομπή των παραβατών στο Δ.Σ.
της “Super League 2007”.
12. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να παρέχουν 2 καταχωρήσεις υπέρ της Super
League στο πρόγραμμα αγώνα που εκδίδουν.
13. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να τοποθετούν την πινακίδα φωτογράφησης
της “Super League 2007” στην σέντρα ή μπροστά από τους παίκτες
πριν από την έναρξη του αγώνα.
14. Είναι υποχρεωτική η ραφή του λογότυπου της “Super League” στο δεξί
μανίκι των εμφανίσεων των ομάδων.
15. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να επιτρέπουν τουλάχιστον μία προωθητική
ενέργεια της “Super League 2007” για κάθε αγώνα, εφόσον αυτή δεν
είναι ανταγωνιστική των υφιστάμενων δεσμεύσεων των Π.Α.Ε.
16. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να παρέχουν στην “Super League 2007” 20
φανέλες της ομάδος με υπογραφές των παικτών.
17. Οι φωτογράφοι και τα ballboys είναι υποχρεωτικό να φοράνε τα γιλέκα
της “Super League 2007”.
18. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να παρέχουν χώρο στην ιστοσελίδα (internet
website) της ομάδας τους για το λογότυπο της “Super League 2007”.
19. Είναι υποχρεωτική η παρουσία ποδοσφαιριστών των ομάδων σε
βραβεύσεις, τηλεοπτικά σποτ και σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις όταν
αυτό ζητηθεί.
Άρθρο 37
Υπηρεσίες και θέματα Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων
1. Εφαρμόζονται οι διατάξεις Κ.Α.Π. όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Για να επιτραπεί η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση από την Super League
2007 ενός αγώνα πρέπει η γηπεδούχος Π.Α.Ε. να έχει καταθέσει για
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

έγκριση και επικύρωση τις σχετικές νέες ή ισχύουσες συμβάσεις,
σύμφωνα με σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π. Οι ανωτέρω συμβάσεις θα
κατατίθενται στην “Super League 2007” εντός δέκα (10) ημερών από
την υπογραφή τους, τα δε δικαιώματα εξ αυτών της Ε.Π.Ο. και της
“Super League 2007” που ανέρχονται σύμφωνα με τα καταστατικά της
Ε.Π.Ο. και της “Super League 2007” σε 5% και 2% αντίστοιχα, θα
καταβάλλονται από τον ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό απευθείας
στους λοιπούς δικαιούχους (Ε.Π.Ο., “Super League 2007”),
ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τις Π.Α.Ε. και σε αντιστοιχία με κάθε
μία από τις καταβολές.
Σε περίπτωση μη καταβολής των προβλεπομένων στην παρούσα
παράγραφο και στο χρόνο που υποχρεούνται, η Διοργανώτρια αρχή
(“Super League 2007”) δεν θα ορίζει για μετάδοση αγώνες των Π.Α.Ε.
των οποίων ο Ραδιοτηλεοπτικός σταθμός έχει τα δικαιώματα καθώς
επίσης θα απαγορεύει την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου
τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού στους χώρους διεξαγωγής των
αγώνων.
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 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.
Είναι υποχρεωτική η έναρξη του αγώνα ακριβώς την ώρα που έχει
προγραμματισθεί. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην έναρξη του
αγώνα με υπαιτιότητα μίας ή και των δύο ομάδων, θα ισχύουν ποινές
που θα αποφασίζει η διοργανώτρια.
Σε περίπτωση που Π.Α.Ε. δεν τηρήσουν τα ανωτέρω θα εφαρμόζονται
επίσης οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.
Κάθε σχετική περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτήν την
προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. ή άλλες
παρεμφερείς διατάξεις ή με αποφάσεις του Δ.Σ. της “Super League
2007”.
Τέλος, κάθε τυχόν τροποποίηση διατάξεων, θα γνωστοποιείται έγκαιρα
στις Π.Α.Ε.
Άρθρο 38
Υπηρεσίες και θέματα Τύπου

1. Η γηπεδούχος Π.Α.Ε. υποχρεούται να παρέχει κάθε είδους
διευκόλυνση προς τους εντεταλμένους δημοσιογράφους για την
απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματός των. Σε κάθε περίπτωση
εξάλλου, η γηπεδούχος Π.Α.Ε. δεσμεύεται και οφείλει να τηρεί τις
αποφάσεις και τις οδηγίες της “Super League 2007” που θα
εξειδικεύουν και θα ρυθμίζουν λεπτομερώς τα σχετικά με την είσοδο και
ταξιθέτηση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, για την διεκπεραίωση
του έργου της.
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2. Για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, μετά την λήξη κάθε
αγώνα ο προπονητής και ένας ποδοσφαιριστής κάθε ομάδας θα
προσέρχονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο από τη γηπεδούχο Π.Α.Ε.
για την συνέντευξη τύπου. Οι δύο προπονητές θα προσέρχονται
πρώτοι και εφόσον ολοκληρώσουν και αποχωρήσουν από την
αίθουσα, θα προσέρχονται με την σειρά τους οι δύο ποδοσφαιριστές. Ο
χώρος αυτός φέρει όλα τα λογότυπα (διαφημιστικά) της γηπεδούχου
Π.Α.Ε. καθώς επίσης και διακριτικά λογότυπα χορηγών της “Super
League 2007”. Ο προπονητής κάθε ομάδας δεν μπορεί να
αντικατασταθεί από τον βοηθό του ή εκπρόσωπο της ομάδας. Στον
παραπάνω χώρο επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή μόνο
διαπιστευμένων εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. και δύο εκπροσώπων των
διαγωνιζομένων ομάδων. Υπεύθυνος για την τήρηση των παραπάνω
και συντονιστής της Συνέντευξης Τύπου είναι η γηπεδούχος Π.Α.Ε. και
ο Υπεύθυνος Υπηρεσιών Τύπου & Τηλεοπτικής Μετάδοσης της Π.Α.Ε.
3. Στον χώρο που διεξάγεται η συνέντευξη τύπου και μπροστά ακριβώς
από τα μικρόφωνα, θα τοποθετείται αποκλειστικά διακριτικός τίτλος ή
τίτλοι ή λογότυπα, επιλογής της διοργανώτριας (“Super League 2007”).
4. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του προπονητή ή του αρχηγού της
ομάδας ή του αντικαταστάτη αυτού και μη τήρησης των
προαναφερομένων υποχρεώσεων, η Π.Α.Ε. στην οποία ανήκουν,
τιμωρείται με απόφαση του Δικαιοδοτικού Οργάνου (Σχετικό άρθρο του
Κ.Α.Π.). Σε περίπτωση υποτροπής τιμωρείται με μία (1) αγωνιστική
κεκλεισμένων των θυρών του γηπέδου. Πλέον αυτών, οι πάσης
φύσεως υπεύθυνοι ελέγχονται πειθαρχικά σύμφωνα με τις διατάξεις
του σχετικού άρθρου του ΚΑΠ όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
5. Κατά την αποχώρηση τους από το γήπεδο, οι ποδοσφαιριστές είναι
υποχρεωμένοι να περάσουν από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της
μεικτής ζώνης, όπου παρευρίσκονται εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39
Μελλοντικές Διατάξεις & Κανονισμοί
Η “Super League 2007” δύναται να συντάξει και να εφαρμόσει κατά την
διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου τους παρακάτω κανονισμούς
και εγχειρίδια σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Προγράμματος Αδειοδότησης
της UEFA (UEFA Club Licencing System):
•
•
•
•
•
•
•

Κανονισμός Παρατηρητών
Κανονισμός Γηπέδων
Κανονισμός Ασφάλειας & Φύλαξης
Κανονισμός Φωτισμού
Κανονισμός Στολών
Κανονισμός Διαπίστευσης
Εγχειρίδιο Λειτουργικού Σχεδιασμού Γηπέδων

Άρθρο 40
Παραβάσεις και οικονομικές ρήτρες
Σε περίπτωση παραβάσεων των όρων της προκήρυξης, πέραν αυτών που
ορίζει ο Κ.Α.Π. ισχύουν οι οικονομικές ρήτρες του παραρτήματος Γ’:
Άρθρο 41
Νομική Φύση της Προκήρυξης
Με την αποδοχή της προκήρυξης αυτής συντελείται η σύμβαση και δεσμεύει
αμοιβαία τις Π.Α.Ε. και την “Super League 2007” τόσο ως προς όλους του
όρους αυτής, όσο και ως προς τις διατάξεις των κανονισμών και τις
αποφάσεις της “Super League 2007” στις οποίες παραπέμπει. Προσβολή
κατά όρων της προκήρυξης είναι νομικά ανίσχυρη και τυχόν υποβολή τους
τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου του ΚΑΠ με
απόφαση του Δικαιοδοτικού Οργάνου.
Άρθρο 42
Τελική διάταξη
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή και τις διατάξεις του
ΚΑΠ θα λύεται με απόφαση του Δ.Σ. της “Super League 2007”.
Για την “Super League 2007”
Ο Πρόεδρος

..............................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 2007»
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
.......................................................................................................................................
..
(Αναγράφεται ο τίτλος της ομάδας
και ο αριθμός Μητρώου της ομάδας)
Α.Φ.Μ...................................................

Δ.Ο.Υ.......................................................

Αριθμ.Πρωτ........................................
(της ομάδας)

Ημερομηνία..............................................
Αριθ.Γραμ.Εισπρ....................................
Ποσό ευρώ..............................................
ποσό ευρώ...............................................
(συμπληρώνεται από την Super League)

Προς την
“Super League Ελλάδα 2007”
Θέμα: «Δήλωση Συμμετοχής στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 2007
– Περιόδου 2006-2007»
Σε απάντηση του με αριθ. ............/.............-06 εγγράφου σας, με το οποίο μας
κοινοποιήσατε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ σας γνωρίζουμε ότι
σύμφωνα με την από .............................................απόφαση του Διοικητικού μας
Συμβουλίου:
1. Δηλώνουμε συμμετοχή στην παραπάνω διοργάνωση, αποδεχόμαστε ρητά
και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο και τους όρους της Προκήρυξης αυτής, το
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Super League 2007 , τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της
ΕΠΟ και της Οικονομικής Εγκυκλίου, και καταθέτουμε στο Ταμείο σας το
ποσό των .....................................ΕΥΡΩ ως δικαίωμα συμμετοχής, που
αφορά το παράβολο συμμετοχής (9.000 ευρώ) και την υποχρέωση έναντι
ασφαλίστρων των ποδοσφαιριστών (4.000 ευρώ).
2. Γήπεδο, που θα χρησιμοποιήσουμε για τους αγώνες μας στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
αυτό είναι το Γήπεδο..........................................................................................
Χωρητικότητας....................................θεατών

Ηλεκτροφωτισμός.......................

Γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά για τους αγώνες μας στο
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ αυτό είναι το Γήπεδο...................................................................
Χωρητικότητας....................................θεατών

Ηλεκτροφωτισμός.......................

3. Τα χρώματα της βασικής στολής των ποδοσφαιριστών μας είναι:
Α) φανέλα........................................................
Β) παντελονάκι..................................................
Γ) κάλτσες........................................................
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Τα χρώματα της εναλλακτικής στολής των ποδοσφαιριστών μας είναι:
Α) φανέλα........................................................
Β) παντελονάκι..................................................
Γ) κάλτσες.........................................................
4. Τα γραφεία μας βρίσκονται.................................................................................
Οδός...................................................Αριθμ....................Τ.Κ.............................
Τηλ.....................................................FAX……………………………..............
Τηλ. Γηπέδου.....................................Τηλ. Προέδρου.......................................
Τηλ. Διευθ.Συμβούλου............................
5. Αντίκλητος μας ορίζεται ο κ...............................................................................
Κάτοικος Αθήνας, οδός...................................αριθμ..........................................
Τηλ......................................................................................................................
6. Ακριβής επωνυμία ομάδας.................................................................................
7. Έμβλημα (συνημμένο σε ψηφιακή μορφή).........................................................

Ο Πρόεδρος

(ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

(σφραγίδα

(ονοματεπώνυμο και υπογραφή)
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Παρατηρητής
Αγώνα

Κεντρική Ομάδα Super League
2007

Βοηθός
Παρατηρητή

Επικεφαλής
Αγώνα
Π.Α.Ε.

Υπεύθυνος
Υπηρεσιών
Θεατών

Υπεύθυνος
Υπηρεσιών
Τύπου &
Τηλεοπτικών
Μεταδόσεων

Security,
θυρωροί,
Ταξιθέτες,
Υπεύθυνος
εισιτηρίων,
Υπεύθυνος Vips.

Βοηθητικό
προσωπικό

Υπεύθυνος
Υπηρεσιών
Χορηγών

Υπεύθυνος
Υπηρεσιών
Αθλητών,
Διαιτητών &
Αγωνιστικού
χώρου

Βοηθητικό
Προσωπικό

Συντηρητής
χόρτου,
υπηρεσίες
αθλητών,
βοηθητικό
προσωπικό

Αστυνομία

Υπεύθυνος
Ιατρικών
Υπηρεσιών
Σταδίου

Υπεύθυνος
Εισιτηρίων &
Οικονομικής
Εκκαθάρισης
Αγώνα

Τραυματιοφορείς
ΕΚΑΒ,
βοηθητικό
προσωπικό

Λογιστής,
βοηθητικό
προσωπικό

Υπεύθυνος
Σταδίου

Πυροσβεστική

Ηλεκτρολόγος,
υδραυλικός,
τεχνολογία,
μεταφορείς

ΕΚΑΒ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Άρθρο

Παράβαση

Άρθρο 4

Καθυστέρηση αποστολής δικαιολογητικών
εγγράφων και δήλωσης συμμετοχής
Άρνηση εφαρμογής οργανογράμματος αγώνα

Άρθρο 16
Άρθρο 16
Άρθρο 17
Άρθρο 19
Άρθρο 19
Άρθρο 19
Άρθρο 19
Άρθρο 19
Άρθρο 19
Άρθρο 19
Άρθρο 20
Άρθρο 23
Άρθρο 23
Άρθρο 25
Άρθρο 25
Άρθρο 25
Άρθρο 27
Άρθρο 29
Άρθρο 30
Άρθρο 30
Άρθρο 31
Άρθρο 31
Άρθρο 32
Άρθρο 32
Άρθρο 33
Άρθρο 33
Άρθρο 35
Άρθρο 35
Άρθρο 35

Κακή
εφαρμογή
του
συστήματος
διαπίστευσης
Άρνηση ή κακή συνεργασία με τον
Παρατηρητή Αγώνα
Μη χρησιμοποίηση της επίσημης μπάλας του
πρωταθλήματος
Μη παράδοση στον διαιτητή των 14 μπαλών
Κακή λειτουργία ή μη χρησιμοποίηση του
ηλεκτρονικού πίνακα αλλαγών
Κακή κατάσταση χλοοτάπητα
Κακή
γραμμοχάραξη
και
προβλήματα
αθλητικού εξοπλισμού(εστίες, μπάλες, δίχτυα,
σημαίες κόρνερ, κ.α.)
Μη ανάρτηση επίσημης σημαίας Super
League 2007
Απουσία των 12 ballboys (επαναφορείς
μπάλας)
και
22
παιδιών-συνοδών
ποδοσφαιριστών πριν την έναρξη
Παρουσία στον περιβάλλοντα αγωνιστικό
χώρο και στους χώρους των αποδυτηρίων
ατόμων χωρίς διαπίστευση
Μη σύνταξη οικονομικής εκκαθάρισης
Λανθασμένη σύνταξη εκκαθάρισης
Μη αρίθμηση θέσεων κερκίδων
Μη αρίθμηση εισιτηρίων
Έκδοση πλαστών εισιτηρίων
Παράβαση της διάταξης για την διάθεση
εισιτηρίων μειωμένης τιμής
Ψευδής Δήλωση εισιτηρίων διαρκείας
Παραβίαση της διάταξης περί διάθεσης
διαρκείας
Παράβαση της διάταξης για την διάθεση
προσκλήσεων
Απουσία γιατρού σταδίου ή ασθενοφόρου
Απουσία
εκπροσώπου
της
ΠΑΕ
σε
συναντήσεις με την Αστυνομία ή με τον
παρατηρητή του αγώνα
Έλλειψη ιατροφαρμακευτικής βοήθειας
Ελλείψεις σε θέματα εξοπλισμού του χώρου
doping
Ελλείψεις σε υπηρεσίες και παροχές στους
ποδοσφαιριστές ,στους διαιτητές και στον
παρατηρητή αγώνα
Ελλιπή μέτρα προστασίας κατά την άφιξη και
την αναχώρηση των ποδοσφαιριστών και των
διαιτητών
Έλλειψη σήμανσης έξω από τις θύρες
εισόδου των θεατών
Έλλειψη προσωπικού (1/250) για την
καθοδήγηση των θεατών στις θέσεις τους
Προβλήματα στους διαδρόμους θεατών
(φάρδος, βάψιμο, καθήμενοι)

Ρήτρα (σε Ευρώ)
ελάχιστο ποσό
1000

–

2500
1000
1500
3000
1000
1000
1500
1000
1000
2000
2000
3000
2000
2000
2000
30000
3000
20000
10000
1500
2000
2000
2000
1000
1000
3000
1500
1500
2000
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Άρθρο 35
Άρθρο 35
Άρθρο 35
Άρθρο 36
Άρθρο 36
Άρθρο 36
Άρθρο 37
Άρθρο 37
Άρθρο 38
Άρθρο 38
Άρθρο 39

Έλλειψη καθορισμένου χώρου για άτομα με
ειδικές ανάγκες
Έλλειψη μεγαφωνικής εγκατάστασης
Μη προβλεπόμενες ανακοινώσεις κατά την
διάρκεια του αγώνα
Μη χρησιμοποίηση των γιλέκων της Super
League 2007 από τους φωτογράφους και
τους καμεραμάν.
Μη τήρηση των συμφωνημένων για την
προβολή της Super League 2007 και των
χορηγών της στους αγώνες
Μη ύπαρξη του λογότυπου της Super League
2007 στο δεξί μανίκι των στολών
Καθυστερημένη έναρξη αγώνα
Παρεμπόδιση του έργου των τεχνικών των
δικαιούχων τηλεοπτικών καναλιών
Είσοδος
άλλων
ατόμων
εκτός
από
διαπιστευμένους
δημοσιογράφους
στην
συνέντευξη Τύπου
Άρνηση παραχώρησης συνέντευξης Τύπου
από τον προπονητή ή ποδοσφαιριστή
Άρνηση συνεργασίας για την σύνταξη νέων
κανονισμών

2000
2000
2000
1000
3000
1500
3000
2000
2000
10000
3000
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