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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην Κύπειιν 

Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ πεξηόδνπ 2016-2017 
 

1.1 Υξήζε ηνπ εγρεηξηδίνπ 

 

Σν εγρεηξίδην θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο νξγαλσηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηε δηνξγάλσζε αγώλσλ ηνπ Κππέιινπ 2016-2017, ηνπ νπνίνπ απνθιεηζηηθόο 

ρνξεγόο είλαη ε COSMOTE TV θαη παξέρεη όιεο ηηο ζρεηηθέο επηρεηξεζηαθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζπκκεηνρή ησλ ζσκαηείσλ ζην ζεζκό. εκεηώλεηαη 

πσο απνηειεί παξάξηεκα ηεο ζρεηηθήο Πξνθήξπμεο γηα ηελ πεξίνδν 2016-2017. 

Σν εγρεηξίδην ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ελ ηζρύ ζρεηηθνύο 

θαλνληζκνύο, όπσο: Καλόλεο ηνπ Παηρληδηνύ, Πεηζαξρηθόο Κώδηθαο, Καλνληζκόο 

Ιδηόηεηαο θαη Μεηεγγξαθώλ, Καλνληζκόο γεπέδσλ θαη αζθαιείαο & πξνζηαζίαο ησλ 

αγώλσλ, Καλνληζκόο πξνπνλεηώλ, απνθάζεσλ Δ.Δ ΔΠΟ πνπ ξπζκίδνπλ ή ζα 

ξπζκίδνπλ εηδηθά ζέκαηα. 

Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε εξσηήζεηο επί ζεκάησλ πνπ 

ξπζκίδνληαη από ην εγρεηξίδην, παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηε 

δηνξγαλώηξηα. 
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1.2 Δηθαζηηθή ηαπηόηεηα δηνξγάλσζεο 

 

Λνγόηππν δηνξγάλσζεο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Μνπζηθή εηζόδνπ νκάδσλ: Θα απνζηαιεί ειεθηξνληθά ε κνπζηθή ππόθξνπζε 

κνπζηθό («ραιί») εηζόδνπ νκάδσλ 

Γηαθεκηζηηθόο ρώξνο πνπ δηαηίζεηαη ζην ρνξεγό: ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

πξνθήξπμε, Παξάξηεκα Α’. 

Σειενπηηθή ηαπηόηεηα δηνξγάλσζεο: Υξήζε απνθιεηζηηθώλ γξαθηθώλ από ηελ 

COSMOTE TV ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηεο δηνξγάλσζεο πνπ κεηαδίδνληαη 

ηειενπηηθά. 

 

1.3 Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ εγρεηξηδίνπ 

 

Σν εγρεηξίδην εθαξκόδεηαη από ηε 2ε θάζε ηεο δηνξγάλσζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο εκηηειηθήο θάζεο (5ε θάζε) ηεο 

δηνξγάλσζεο, εθηόο αλ θξίλεη δηαθνξεηηθά ε δηνξγαλώηξηα, ππεύζπλν γηα όια ηα 

νξγαλσηηθά ζέκαηα θαη γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή όζσλ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ 

εγρεηξίδην είλαη ην γεπεδνύρν ζσκαηείν. 

 

1.4 Δπηζθόπεζε νξγαλσηηθώλ ζεκάησλ 

 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ηεο δηνξγάλσζεο θάζε ζσκαηείν ζα 

πξέπεη λα νξίζεη κε επηζηνιή ηνπ ζηε δηνξγαλώηξηα έλαλ εληεηαικέλν ηνπ 

(Τπεύζπλνο Οξγαλσηηθήο Πξνεηνηκαζίαο) πνπ ζα απνηειεί ην πξώην ζεκείν επαθήο 

ηεο κε ην ζσκαηείν γηα δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα. Ο εληεηαικέλνο ηνπ 
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ζσκαηείνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο δηνξγαλώηξηαο γηα ηελ παξνρή θάζε 

νξγαλσηηθήο πιεξνθνξίαο ή δηεπθόιπλζεο ηόζν γηα ηνπο εληόο, όζν θαη γηα ηνπο 

εθηόο έδξαο αγώλεο ηνπ ζσκαηείνπ. 

Πέξαλ ηνπ Τπεύζπλνπ Οξγαλσηηθήο Πξνεηνηκαζίαο, ην γεπεδνύρν ζσκαηείν πξέπεη 

λα δηαζέηεη ηθαλό αξηζκό ππαιιήισλ/εθπξνζώπσλ ηνπ πνπ ζα εξγάδνληαη γηα ηελ 

επηηπρή νξγαλσηηθή πξνεηνηκαζία ησλ αγώλσλ ηεο δηνξγάλσζεο. Δλδεηθηηθά, 

αλαθέξνληαη: Τπεύζπλνο Οξγάλσζεο Αγώλα, Τπεύζπλνο Δγθαηάζηαζεο, 

Τπεύζπλνο Αζθαιείαο, Τπεύζπλνο Δηζηηεξίσλ, Τπεύζπλνο Marketing, Τπεύζπλνο 

Media. 

Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν είλαη ππεύζπλν λα ελεκεξώλεη ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο θαη 

πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη από ην παξόλ εγρεηξίδην θάζε εκπιεθόκελν κέξνο, εηδηθά 

ηνλ ηδηνθηήηε ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηνπο αγώλεο ηνπ (αλ απηό 

απαηηείηαη). Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν είλαη ππεύζπλν λα ζπκβιεζεί κε ηνλ ηδηνθηήηε 

ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ όζσλ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ 

εγρεηξίδην ή ζηνπο ινηπνύο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. Οπδεκία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

δελ κπνξεί λα πξνθύςεη γηα ηε δηνξγαλώηξηα ή ην ρνξεγό ηεο δηνξγάλσζεο γηα ηε 

ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζσκαηείνπ. 

 

1.5 πλαληήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ αγώλα 

 

ε θάζε αγώλα ηεο δηνξγάλσζεο πνπ έρεη ηζρύ ην παξόλ εγρεηξίδην 

πξαγκαηνπνηνύληαη, εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην, θαη γηα ηνλ Σειηθό αγώλα 

ππνρξεσηηθά, νη παξαθάησ νξγαλσηηθέο ζπλαληήζεηο: 

Α. πλάληεζε αγώλα: Η ζπλάληεζε αγώλα ιακβάλεη ρώξα ηελ εκέξα δηεμαγσγήο 

απηνύ, θαηά θαλόλα ώξα 10:30. Ο Παξαηεξεηήο Αγώλα, ν νπνίνο πξνεδξεύεη ηεο 

ζπλάληεζεο, δύλαηαη λα νξίζεη ηε ζπλάληεζε ζε δηαθνξεηηθή ώξα ή/θαη κέξα ζε 

πεξίπησζε πνπ ε ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα έρεη νξηζηεί λσξίο ην κεζεκέξη. Μηζή ώξα 

πξηλ από ηε ζπλάληεζε αγώλα πξαγκαηνπνηείηαη επηηόπηα επηζεώξεζε ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη ησλ απνδπηεξίσλ από ηνλ Παξαηεξεηή Αγώλα θαη ηνπο 

Γηαηηεηέο ή εθπξόζσπν ηεο νκάδαο Γηαηηεηώλ. 

ηε ζπλάληεζε παξίζηαληαη ππνρξεσηηθά ν Παξαηεξεηήο Αγώλα, ν Παξαηεξεηήο 

Γηαηηεζίαο, ν Παξαηεξεηήο Ραδηνηειενπηηθώλ, νη Γηαηηεηέο, εθπξόζσπνη ησλ δύν 

νκάδσλ, εθπξόζσπνο ηεο ΔΛ.Α., εθπξόζσπνο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, ν 

γηαηξόο ηνπ αγώλα θαη εθπξόζσπνη ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ν Παξαηεξεηήο Αγώλα ζα βεβαηώζεη πσο όιεο νη 

νξγαλσηηθέο πξόλνηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην θαη ζηνπο Καλνληζκνύο 

έρνπλ ιεθζεί ππόςε, ζα απνθαζίδνληαη νη εκθαλίζεηο πνπ ζα θνξέζνπλ νη 

αγσληδόκελεο νκάδεο (γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζην ρώξν ηεο 

ζπλάληεζεο νη ζηνιέο κε κέξηκλα ησλ δύν νκάδσλ) θαη ζα ζπδεηνύληαη όια ηα 

δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ζεκάησλ αζθαιείαο, κεηαθνξώλ, ΜΜΔ, ηαηξηθήο θάιπςεο 
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πνδνζθαηξηζηώλ θαη θηιάζισλ, παξάδνζεο θύιισλ αγώλα, ηήξεζεο countdown 

θιπ. 

Η ζπλάληεζε, εθηόο ηνπ Σειηθνύ αγώλα ή όπνηνπ άιινπ θξηζεί από ηε δηνξγαλώηξηα,  

ζπγθαιείηαη κε νξγαλσηηθή επζύλε ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ, ην νπνίν νθείιεη λα 

πξνζθαιέζεη εγθαίξσο ηα εμσηεξηθά εκπιεθόκελα κέξε (ΔΛ.Α., Π.Τ., ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο). 

B. πλάληεζε TV (ε παξνύζα ζπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κόλν θαηόπηλ 

έγθαηξνπ αηηήκαηνο ηεο COSMOTE TV πξνο ην γεπεδνύρν ζσκαηείν κε 

γλσζηνπνίεζε ζηε δηνξγαλώηξηα): Η ζπλάληεζε ζα ιακβάλεη ρώξα ηελ εκέξα 

δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα, ακέζσο κεηά ηελ άθημε ηνπ βαλ παξαγσγήο. πκκεηέρνπλ ν 

Παξαηεξεηήο Ραδηνηειενπηηθώλ (πνπ ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά από ην γεπεδνύρν 

ζσκαηείν), ν ππεύζπλνο παξαγσγήο ηεο COSMOTE TV, εθπξόζσπνη ηεο 

γεπεδνύρνπ νκάδαο (ππεύζπλνο ΜΜΔ, ππεύζπλνο αζθαιείαο, ππεύζπλνο 

marketing) θαη εθπξόζσπνο ηεο εγθαηάζηαζεο (όπνπ απαηηείηαη). πδεηνύληαη 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πξόζβαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο COSMOTE TV ζηνπο 

ρώξνπο εξγαζίαο εληόο ηνπ γεπέδνπ/ζηαδίνπ, ηνπο ρώξνπο πνπ ζα θαηαιάβεη ε 

COSMOTE TV γηα ηε κεηάδνζε (έδξαλα, πιάλν θακεξώλ, ζηνύληην) θαη νξγαλσηηθά 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ ηειενπηηθή κεηάδνζε (εηδηθέο εθδειώζεηο πξηλ ηελ 

έλαξμε, countdown). 

 

1.6 Γξαζηεξηόηεηεο πξν θαη κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα, 

countdown 

 

Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν ιακβάλεη θάζε κέξηκλα επηθνηλσλίαο θαη παξνρήο 

πιεξνθνξηώλ πξνο ηελ ΔΛ.Α. γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αζθαινύο δηεμαγσγήο 

ηνπ αγώλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο κεηάβαζεο ηνπ θηινμελνύκελνπ ζσκαηείνπ 

ζην γήπεδν/ζηάδην ηνπ αγώλα, ηεο αζθαινύο απνρώξεζεο ηνπ από απηό θαη ηεο 

αζθαινύο κεηάβαζεο θαη απνρώξεζεο Παξαηεξεηώλ θαη Γηαηηεηώλ. 

Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν είλαη ππεύζπλν γηα ηνλ νξηζκό πεξηνρήο πξνζέξκαλζεο γηα 

ηνπο δηαηηεηέο θαη γηα ηελ έγθαηξε ζήκαλζε απηνύ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δηαζέζηκνο 

ζε απηνύο.  
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Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε έγθαηξε έλαξμε ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε ηελ 

νξηζζείζα ώξα έλαξμεο (ηόζν γηα ιόγνπο «επ αγσλίδεζζαη», όζν θαη γηα 

ηειενπηηθνύο ιόγνπο), ην παξαθάησ πξόηππν countdown ζα εθαξκόδεηαη πηζηά από 

όια ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία. ε πεξίπησζε εηδηθήο εθδήισζεο πξηλ από ηελ έλαξμε 

ηνπ αγώλα (π.ρ. ελόο ιεπηνύ ζηγή), ην countdown ζα πξνζαξκόδεηαη αλάινγα, ρσξίο 

όκσο λα επεξεαζηεί ζην ειάρηζην ε νξηζζείζα ώξα έλαξμεο. Σν παξάδεηγκα 

παξαθάησ δίλεηαη κε ώξα έλαξμεο 20:00. 

KO Ώξα Δλέξγεηα 

-75’ 18:45 
Άθημε αγσληδνκέλσλ νκάδσλ θαη δηαηηεηώλ 
(αξγόηεξε ώξα άθημεο) 

-75΄ 18:45 
Παξάδνζε ζπκπιεξσκέλσλ θύιισλ αγώλα 
ζηνλ Παξαηεξεηή Αγώλα (αξγόηεξε ώξα 
παξάδνζεο) 

-50΄ 19:10 Έλαξμε πξνζέξκαλζεο ηεξκαηνθπιάθσλ 

-45 19:15 Έλαξμε πξνζέξκαλζεο 

-15 19:45 Λήμε πξνζέξκαλζεο 

-14 19:36 Αλαθνίλσζε ζπλζέζεσλ 

-6 19:54 
Οκάδεο ζε παξάηαμε ζηε 

θπζνύλα – Έιεγρνο ζηνιώλ 
από δηαηηεηέο 

-5 19:55 
Δίζνδνο Οκάδσλ κε επίζεκε κνπζηθή (walk 
on)  δηνξγάλσζεο 

-4 19:56 
Παξάηαμε Οκάδσλ κε πξόζσπν ζηελ θεξθίδα 
επηζήκσλ 

-3 19:57 Υεηξαςίεο πνδνζθαηξηζηώλ 

-2 19:58 Αλακλεζηηθέο θσηνγξαθίεο 

-1 19:59 ηξίςηκν λνκίζκαηνο 

-30 ‘’ 19:59:30 
Παξάδνζε κπάιαο αγώλα ζην Γηαηηεηή από 
ball carrier 

0 20:00 Έλαξμε Αγώλα 

 

Σν αθξηβέο αλά αγώλα countdown ζα πξνεηνηκάδεηαη κε επζύλε ηνπ γεπεδνύρνπ 

ζσκαηείνπ, ζα παξαδίδεηαη ζηνλ Παξαηεξεηή Αγώλα πξηλ ηελ ζπλάληεζε αγώλα γηα 

ηειηθή ηνπ έγθξηζε, ζα κνηξάδεηαη ζηνπο παξηζηάκελνπο ζηε ζπλάληεζε αγώλα θαη ηα 

ηνηρνθνιιείηαη ζηα απνδπηήξηα νκάδσλ θαη Γηαηηεηώλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. Γεληθέο ππνδνκέο γεπέδνπ / ζηαδίνπ 
 

2.1 ύλνςε ησλ απαηηνύκελσλ ππνδνκώλ 

 

- Γήπεδν / ηάδην:  

 

 Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ησλ ζρεηηθώλ 

θαλνληζκώλ (ΚΑΠ, Καλόλεο Παηρληδηνύ, Καλνληζκόο Γεπέδσλ θαη 

Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Αγώλσλ).  

 Έρεη ελ ηζρύ λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο.  

 Έρεη παξαρσξεζεί λόκηκα ζηελ ΠΑΔ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί. 

 Θα πξέπεη λα εθδίδεηαη αλά αγώλα ε ζρεηηθή άδεηα δηεμαγσγήο αγώλα 

από ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. 

 

- Αγσληζηηθόο ρώξνο:  

 

 Θα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, κε δηαζηάζεηο 100 -105 

κέηξα κήθνο x 64 - 68 κέηξα πιάηνο. 

 

- Απνδπηήξηα / Γξαθεία:  

 

 Απνδπηήξηα νκάδσλ θαη Γηαηηεηώλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε, θαζαξά θαη 

κε ζπλερή παξνρή δεζηνύ λεξνύ. 

 Αίζνπζα doping control πιεζίνλ ησλ απνδπηεξίσλ πνπ λα δηαζέηεη 

ρώξν αλακνλήο κε γξαθείν θαη θαξέθιεο. 

 Γξαθείν Παξαηεξεηή Αγώλα πιεζίνλ ησλ απνδπηεξίσλ. 

 Πάγθνη αλαπιεξσκαηηθώλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη ζθεπαζηνί. 

 Δπηπιένλ πάγθνο γηα 5 άηνκα ζε απόζηαζε 5 κέηξσλ από ηνλ θύξην 

πάγθν. 

 Πιήξσο εμνπιηζκέλν ηαηξείν γηα πνδνζθαηξηζηέο θαη Γηαηηεηέο 

πιεζίνλ ησλ απνδπηεξίσλ. 

 

- Παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο: 

 

 Παξνρή γελλήηξηαο ζε πεξίπησζε απώιεηαο ηάζεο ηεο ΓΔΗ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αδηάθνπε ειεθηξνδόηεζε ηνπ 

θσηηζκνύ ηνπ γεπέδνπ / ζηαδίνπ. 

 

- Φσηηζκόο: 

 

 1000 EV (lux) θαη’ ειάρηζηνλ  

 

- Internet: 
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 Παξνρή ειεύζεξεο αζύξκαηεο πξόζβαζεο (wi-fi) ζην δηαδίθηπν ζην 

γξαθείν Παξαηεξεηή θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ΜΜΔ (θεξθίδα ΜΜΔ, αίζνπζα ηύπνπ, αίζνπζα 

εξγαζίαο ΜΜΔ, ρώξνο θηινμελίαο θσηνγξάθσλ εληόο αγσληζηηθνύ 

ρώξνπ). 

 

- Αίζνπζεο ζπλαληήζεσλ: 

 

 Αίζνπζεο γηα ηε ζπλάληεζε αγώλα θαη ηε ζπλάληεζε TV (ηθαλέο λα 

θηινμελήζνπλ 20 άηνκα). 

 

 

2.2 Γηάζεζε πξνζθιήζεσλ 

 

Η δηάζεζε πξνζθιήζεσλ ζα ιακβάλεη ρώξα ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δγθύθιην Κππέιινπ Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οργανωτικό Εγχειρίδιο (Club Manual) 
Κυπέλλου Ελλάδας 2016 – 2017 Σελίδα 11 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Αζθάιεηα – Πξνζβάζεηο 
 

3.1 Γεληθά 

 

Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί επηηπρώο έλαο αγώλαο ηνπ Κππέιινπ, ζα πξέπεη νη 

εκπιεθόκελνη λα έρνπλ πιήξε πξόζβαζε ζηνπο ρώξνπο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο (θάηνρνο ξαδηνηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ, 

ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θιπ). Δλδεηθηηθά:  

Ηκέξα Φάζεηο 2-3 Φάζεηο 4-5 

Πξνπαξακνλή 
Αγώλα (MD-2) 

Γελ απαηηείηαη πξόζβαζε Πξόζβαζε θαηόπηλ 
ππνβνιήο ζρεηηθνύ 
αηηήκαηνο 

Παξακνλή Αγώλα 
(MD-1) 

08.00 – 16:00 08:00 – 20:00 

Ηκέξα Αγώλα 
(MD) 

Πιήξεο πξόζβαζε Πιήξεο πξόζβαζε 

Δπόκελε κέξα 
Αγώλα (MD+1) 

08:00 – 12:00 08:00 – 16:00 

 

3.2 Θέκαηα αζθάιεηαο  

 

Τπελζπκίδεηαη πσο κέρξη θαη ηελ 5ε θάζε, ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππεύζπλα 

γηα ηελ πξόβιεςε θαη νξζή εθαξκνγή όισλ ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή θάζε αγώλα, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηνπο 

νηθείνπο θαλνληζκνύο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

- Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν νθείιεη λα δηαηεξεί όιεο ηηο ζύξεο θαη εμόδνπο 

αζθαιείαο ηεο εγθαηάζηαζεο αλνηθηέο θαη ειεύζεξεο από ηπρόλ εκπόδηα πνπ 

ελδερνκέλσο δπζρεξαίλνπλ ηελ νκαιή ξνή πξόζβαζεο θαη απνρώξεζεο 

ζεαηώλ (θαη ζε δηαδηθαζία εθθέλσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο). 

- Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη όια εθείλα ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ζα 

απνηξέπνπλ πιαζηνγξάθεζε ησλ εηζηηεξίσλ πνπ εθδίδνληαη θαη ζα 

θαηαδεηθλύνπλ εκθαλώο πνηα εηζηηήξηα είλαη πιαζηά. 

- ε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπξληθέ κε ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα αλάγλσζεο 

εηζηηεξίσλ, απηά ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζπληεξεκέλα θαη ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία. 

- Θα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε θύξηα θαη εκθαλή ζεκεία ζήκαλζε πνπ 

θαηεπζύλεη ην θνηλό ζε βαζηθνύο ρώξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο (ζύξεο, θεξθίδα 

media, VIP, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο). Θα πξέπεη επίζεο λα αλαξηεζεί ζε 

θάζε ζύξα θαηάιιειε ζήκαλζε γηα ηα αληηθείκελα πνπ απαγνξεύνληαη λα 

εηζέιζνπλ από ηνπο θηιάζινπο ζηελ εγθαηάζηαζε. 

- Θα πξέπεη λα ππνδεηθλύεηαη κόλν κία είζνδνο θακεξώλ γηα ηνπο θαηόρνπο 

ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ. ε πεξίπησζε άθημεο ζηελ εγθαηάζηαζε θάκεξαο 

κε θαηόρνπ ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ, απηή/απηέο ζα πξέπεη λα 
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απνζεθεύνληαη θαη λα θπιάζζνληαη ζε εηδηθό ρώξν κέρξη θαη ηε ιήμε ηνπ 

αγώλα, κε επζύλε ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ.  

- ε πεξίπησζε ύπαξμεο ζηελ εγθαηάζηαζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο θακεξώλ 

(CCTV), απηό ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζπληεξεκέλν θαη ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία. 

- Ύπαξμε κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο, θαηάιιεια ζπληεξεκέλεο θαη ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία. Η κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα έρεη 

ελαιιαθηηθή ηξνθνδόηεζε ξεύκαηνο, έηζη ώζηε ε ιεηηνπξγία ηεο λα κελ 

επεξεάδεηαη από ηπρόλ δηαθνπή ειεθηξνδόηεζεο. Η κηθξνθσληθή 

εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από κεράλεκα αλαπαξαγσγήο CD 

(CD player), πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα αλαπαξαρζνύλ ερεηηθά ζήκαηα ηεο 

δηνξγάλσζεο. 

 

3.3 Αζθάιεηα Αγσληζηηθνύ Υώξνπ 

 

Μέρξη θαη ηελ 5ε θάζε είλαη γεληθή ππνρξέσζε ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ ε 

εμαζθάιηζε άξηζηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα. 

- ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ε ΔΠΟ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξαγκαηνπνίεζεο 

επηηόπηνπ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ είηε από ζηειέρε 

ηεο, είηε από εμσηεξηθό ηεο ζπλεξγάηε. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα έμνδα 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ επηηόπηνπ ειέγρνπ, θαζώο θαη έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ βειηίσζεο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ζα βαξύλνπλ 

απνθιεηζηηθά ην γεπεδνύρν ζσκαηείν. 

- Γελ επηηξέπεηαη ε ύπαξμε ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν άιισλ δηαγξακκίζεσλ πιελ 

απηώλ ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ. 

- Σν ύςνο ηνπ ρνξηαξηνύ ζα πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 20 θαη 30 ρηιηνζηώλ. Σν 

ύςνο ηνπ ρνξηαξηνύ ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά ην ίδην ζε όιε ηελ 

έθηαζε ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ. 

- ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί από ην Γηαηηεηή ή ηνλ Παξαηεξεηή Αγώλα, ην 

γεπεδνύρν ζσκαηείν ππνρξενύηαη λα θνπξέςεη ην ρνξηάξη ζην ύςνο πνπ 

ππνδεηθλύεηαη. 

- Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη όιν ηνλ απαξαίηεην 

πιηθνηερληθό εμνπιηζκό, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ αθόκα θαη θάησ από αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Μεραλήκαηα αθαίξεζεο λεξνύ (θπζεηήξεο, 

βνύξηζεο θιπ, ζε πεξίπησζε έληνλεο βξνρόπησζεο), εθρηνληζηηθά 

κεραλήκαηα (θπζεηήξεο, βνύξηζεο θιπ, ζε πεξίπησζε έληνλεο 

ρηνλόπησζεο), ηθαλό αξηζκό πξνζσπηθνύ. 

- Δμαζθάιηζε αζθαινύο πεξηβάιινληνο ρώξνπ γηα Πνδνζθαηξηζηέο, Γηαηηεηέο 

θαη απνζηνιέο πνπ θάζνληαη ζηνπο πάγθνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Δγθαηαζηάζεηο ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο 
 

4.1 Θέζεηο θακεξώλ (Camera Plan) 

 

Ο θάηνρνο ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ ζα ππνβάιιεη έγθαηξα ζην γεπεδνύρν 

ζσκαηείν έσο ηελ 5ε θάζε θαη ζηε δηνξγαλώηξηα ζηνλ Σειηθό αγώλα, αθνύ ιάβεη 

ππόςε ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ νπνία δηεμάγεηαη ν 

αγώλαο, πιάλν ηνπνζέηεζεο θακεξώλ πνπ ζθνπεύεη λα εγθαηαζηήζεη γηα ηελ 

ηειενπηηθή θάιπςε ηνπ αγώλα. Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν αθνύ ιάβεη έγθαηξα ην 

πιάλν θακεξώλ, νθείιεη λα παξάζρεη θάζε δπλαηή δηεπθόιπλζε ζηνλ θάηνρν 

ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ (ελδεηθηηθά: κπινθάξηζκα ζέζεσλ γηα ηνπνζέηεζε 

θακεξώλ, παξνρή ξεύκαηνο, ηθαλό αξηζκό δηαπηζηεύζεσλ θιπ). Οηαδήπνηε δηαθνξά 

ζηελ εξκελεία ηεο παξνρήο δηεπθόιπλζεο, ζα επηιύεηαη από ηνλ Παξαηεξεηή 

Ραδηνηειενπηηθώλ. 

 

4.2 Θέζεηο ζρνιηαζηώλ  

 

Ο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ ζρνιηαζηώλ θαηόρσλ ξαδηνηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ 

πνηθίιεη αλάινγα κε ηε θάζε ηεο δηνξγάλσζεο: 

 Φάζεηο 2-3 Φάζεηο 4-5 

Διάρηζηεο 
ζέζεηο 

ζρνιηαζηώλ 
5 10 

 

- Οη ζέζεηο ζρνιηαζηώλ πξέπεη, όπνπ είλαη εθηθηό, λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηελ 

θεληξηθή θεξθίδα θαη λα έρνπλ αλεκπόδηζηε ζέα ζην ζύλνιν ηνπ αγσληζηηθνύ 

ρώξνπ. 

- Οη ζέζεηο ζρνιηαζηώλ πξέπεη, όπνπ είλαη εθηθηό, λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζην 

ύςνο ηεο κεζαίαο γξακκήο ηνπ γεπέδνπ. 

- Η πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο ζρνιηαζηώλ πξέπεη λα γίλεηαη από είζνδν πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο ζεαηέο. 

- Οη ζέζεηο ζρνιηαζηώλ πξέπεη λα έρνπλ άκεζε πξόζβαζε ζην ρώξν εξγαζίαο 

ΜΜΔ, ζηελ αίζνπζα ηύπνπ θαη ζηε κηθηή δώλε. 

- Η θάζε ζέζε ζρνιηαζηή πξέπεη λα παξέρεη ηθαλό ρώξν γηα ηε θηινμελία θαη 

εξγαζία ηξηώλ εθπξνζώπσλ ΜΜΔ θαη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε πξίδεο γηα 

παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, θσηηζκό θαη δπλαηόηεηα ηειεθσληθήο 

ζύλδεζεο. 

- Σα γεπεδνύρα ζσκαηεία δεηείηαη λα παξέρνπλ αζύξκαηε ζύλδεζε ίληεξλεη 

ζην ρώξν ζέζεσλ ζρνιηαζηώλ. 
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4.3 Λνηπέο παξνρέο 

 

- Θέζεηο ξεπόξηεξ αγσληζηηθνύ ρώξνπ: Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη ρώξν ζηνλ θάηνρν ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ γηα έσο θαη 2 ζέζεηο 

ξεπόξηεξ αγσληζηηθνύ ρώξνπ. Η παξνρή ζα εγθξίλεηαη από ηνλ Παξαηεξεηή 

ξαδηνηειενπηηθώλ. Ο ρώξνο πνπ ζα νξίδεηαη ζα πξέπεη λα επαξθεί γηα δύν 

άηνκα αλά ζέζε (ξεπόξηεξ θαη ηερληθόο) θαη ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εθηόο 

ηερληθήο πεξηνρήο πάγθνπ. Οη ξεπόξηεξ αγσληζηηθνύ ρώξνπ απαγνξεύεηαη λα 

επηθνηλσλνύλ κε ηα πξόζσπα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ αγώλα θαη ζε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο κόληηνξ, απηό ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηξακκέλν πξνο ηελ αληίζεηε ηνπ πάγθνπ πιεπξά θαη ζε απόζηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξσλ από απηνύο. 

- Δζσηεξηθά ζηνύληην: ε πεξίπησζε πνπ ην επηηξέπεη ε εγθαηάζηαζε θαη 

θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο, ην γεπεδνύρν ζσκαηείν ππνρξενύηαη λα 

παξάζρεη έλαλ εζσηεξηθό ρώξν εκβαδνύ θαη’ ειάρηζηνλ 20 ηκ θαη κε ύςνο 

θαη’ ειάρηζηνλ 2,3 κέηξα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ θάηνρν 

ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ σο εζσηεξηθό ζηνύληην. Ο ρώξνο πνπ ζα 

παξαρσξεζεί ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη πιεζίνλ ησλ απνδπηεξίσλ θαη λα έρεη 

ηξνθνδόηεζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

- Υώξνο ζπλεληεύμεσλ flash: Θα πξέπεη λα νξίδεηαη ρώξνο, άκεζα 

πξνζβάζηκνο από ηα απνδπηήξηα θαη ησλ 2 ζσκαηείσλ, ηθαλόο λα 

θηινμελήζεη έσο 2 ζέζεηο ζπλεληεύμεσλ flash (Φάζεηο 1-3) θαη έσο 4 ζέζεηο 

flash (Φάζεηο 4-5). Κάζε ζέζε θαη’ ειάρηζηνλ ζα πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο 2 

κέηξα κήθνο επί 2 πιάηνο. Ο ζρεηηθόο εμνπιηζκόο θαη θσηηζκόο παξέρεηαη 

από ηνλ θάηνρν ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ. 

- Υώξνο ζπλεληεύμεσλ super flash: Γηαηίζεληαη έσο 2 ζέζεηο super flash 

δηαζηάζεσλ 2 κέηξσλ κήθνο επί 2 κέηξσλ πιάηνο, ζε ρώξν κεηαμύ γεπέδνπ 

θαη θπζνύλαο / εηζόδνπ απνδπηεξίσλ.  

- Παξνπζίαζε πξηλ/κεηά ηνλ αγώλα από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν: ε 

πεξίπησζε επαξθνύο ρώξνπ κεηαμύ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη θεξθίδσλ θαη 

θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο, ην γεπεδνύρν ζσκαηείν δηαζέηεη ρώξν δίπια 

από ηνπο πάγθνπο ζηνλ θάηνρν ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ. Ο ρώξνο πξέπεη 

λα έρεη δηαζηάζεηο 8 κέηξα κήθνο επί 3 κέηξα πιάηνο. Σν γεπεδνύρν 

ζσκαηείν νθείιεη λα παξέρεη θάζε δπλαηή δηεπθόιπλζε γηα ηελ παξνρή 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, θαζώο θαη λα νξγαλώζεη ηα απαξαίηεηα κέηξα 

αζθαιείαο. 

- Υώξνο νρεκάησλ ηειενπηηθήο θάιπςεο (ΟΒ VAN area): Σν γεπεδνύρν 

ζσκαηείν ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη επαξθή θαη αζθαιή ρώξν γηα ηε 

ζηάζκεπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ ηειενπηηθήο θάιπςεο (νρήκαηα 

παξαγσγήο, γελλήηξηεο, νρήκαηα δνξπθνξηθήο ζύλδεζεο, δεπηεξεύνληα 

νρήκαηα θιπ). Ο ρώξνο ζα δηαηίζεηαη ζηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ 

θαηόρνπ ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ. Ο ρώξνο ηδαληθά ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη 

πίζσ από ηελ θεληξηθή θεξθίδα, λα είλαη δηαζέζηκνο από ηελ παξακνλή έσο 

θαη κία κέξα κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα (ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3.1), λα είλαη ειεγρόκελνο θαη θξνπξνύκελνο, λα έρεη επαξθή 
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πεξίθξαμε, λα παξέρεη ειεθηξηθό ξεύκα θαη λα δηαζέηεη επαξθή θσηηζκό γηα 

εθηέιεζε εξγαζηώλ θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο. 

- ην ρώξν ζηάζκεπζεο ησλ OB VAN ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεθηξηθή 

εγθαηάζηαζε γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ.  

Ωο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νξίδνληαη : 

1 παξνρή 5x63 A 

1 παξνρή 5x125 A 

1 παξνρή 5x32 A γηα ηε ρξήζε ηνπ δνξπθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Δγθαηαζηάζεηο Μ.Μ.Δ. 
 

5.1 Υώξνο εξγαζίαο Μ.Μ.Δ. (δεκνζηνγξάθνη, θσηνγξάθνη θιπ.) 

 

Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν πξέπεη λα ππνδεηθλύεη ρώξν πνπ λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα εξγαζία ησλ ΜΜΔ πνπ θαιύπηνπλ ηνλ αγώλα. Ο ρώξνο πξέπεη 

λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε γξαθεία/πάγθνπο, θαξέθιεο, πξίδεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

θαη λα δηαζέηεη δσξεάλ αζύξκαηε πξόζβαζε ζην ίληεξλεη. Η αίζνπζα πξέπεη λα έρεη 

ηθαλό εκβαδό γηα λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θαη’ ειάρηζηνλ:  

Φάζεηο ύλνιν ζέζεσλ 
Αξηζκόο ζέζεσλ κε 

γξαθείν/πάγθν 

2-3 30 20 

4-5 50 30 

 

5.2 Γεκνζηνγξαθηθά ζεσξεία 

 

Οη θάησζη αξηζκνί δεκνζηνγξαθηθώλ ζεσξείσλ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνη θαη’ 

ειάρηζηνλ πξνο ηνπο εθπξνζώπνπο ΜΜΔ ζε αζθαιή θαη μερσξηζηό ρώξν ησλ 

θεξθίδσλ. Θα πξέπεη λα παξέρνληαη γξαθεία/πάγθνη, πξίδεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη 

δσξεάλ αζύξκαηε θάιπςε ίληεξλεη. Οη ζέζεηο πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλεο θαη λα 

βξίζθνληαη ζε θεληξηθή ζέζε ησλ θεξθίδσλ. Θα πξέπεη επίζεο λα παξέρνπλ πιήξε 

θαη αλεκπόδηζηε νξαηόηεηα ζην ζύλνιν ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ.  

Φάζεηο ύλνιν ζέζεσλ 
Αξηζκόο ζέζεσλ κε 

γξαθείν/πάγθν 

2-3 40 20 

4-5 80 40 

 

5.3 Αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ 

 

Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν πξέπεη λα ππνδεηθλύεη ρώξν θαηάιιειν λα θηινμελεί ηηο 

ζπλεληεύμεηο ηύπνπ ζηα πιαίζηα ηνπ αγώλα. Η θαη’ ειάρηζηνλ ρσξεηηθόηεηα ηνπ 

ρώξνπ νξίδεηαη σο εμήο:  

Φάζεηο ύλνιν ζέζεσλ 

2-3 20 

4-5 40 

 

- ηε ζπλέληεπμε ηύπνπ παξίζηαληαη ν Πξνπνλεηήο θαη έλαο Πνδνζθαηξηζηήο 

(πξναηξεηηθά) από θάζε αγσληδόκελν ζσκαηείν. ε πεξίπησζε πεηζαξρηθνύ 

θσιύκαηνο ηνπ Πξνπνλεηή, απηόο αληηθαζίζηαηαη από ην βνεζό ηνπ. 
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- Η ζπλέληεπμε ηύπνπ ζπληνλίδεηαη από ηνλ εθπξόζσπν ηύπνπ ηνπ θάζε 

αγσληδόκελνπ ζσκαηείνπ. 

- Η επζύλε παξνρήο κεηαθξαζηή γηα μελόγισζζνπο Πνδνζθαηξηζηέο ή κέιε 

ηερληθνύ επηηειείνπ αλήθεη ζην ζσκαηείν πνπ ηνπο απαζρνιεί. 

- Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη πάλει νκηιεηώλ γηα 5 άηνκα 

θαη αληίζηνηρν αξηζκό θαξεθιώλ.  

- Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ππεξπςσκέλν βάζξν 

θακεξώλ, ηθαλό λα θηινμελήζεη 7 θάκεξεο. 

- Ο θάηνρνο ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ θαηαιακβάλεη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ 

θεληξηθή ζέζε ζην βάζξν θακεξώλ. 

- Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν παξέρεη ηνλ απαξαίηεην αθνπζηηθό εμνπιηζκό 

(κηθξόθσλα, κεγάθσλα, θνλζόια ήρνπ) θαη νθείιεη λα ηνλ ζπληεξεί 

θαηάιιεια έηζη ώζηε απηόο λα ιεηηνπξγεί απξόζθνπηα.  

- Η αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιιειν θσηηζκό πνπ 

λα επαξθεί γηα ηειενπηηθή θάιπςε.  

 

5.4 Μηθηή δώλε 

 

Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κηθηή δώλε ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν ρώξν κεηαμύ εμόδνπ απνδπηεξίσλ θαη ρώξνπ επηβίβαζεο ζηα 

ιεσθνξεία ησλ νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπξνζώπνπο 

ΜΜΔ λα έρνπλ άκεζε επαθή κε ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ αγώλα.  

- Δπηηξέπεηαη ε πξόζβαζε ζηε κηθηή δώλε ζε όινπο ηνπο εθπξνζώπνπο ΜΜΔ 

πνπ ην επηζπκνύλ, είηε πξνέξρνληαη από θάηνρν ξαδηνηειενπηηθώλ 

δηθαησκάησλ, είηε από κε θάηνρν ξαδηνηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ, είηε από 

γξαπηό / ειεθηξνληθό ηύπν.  

- Ο ρώξνο ζα πξέπεη λα επαξθεί γηα λα θηινμελήζεη 40 εθπξνζώπνπο ΜΜΔ. 

- Μπαξηέξεο / θάγθεια ζα πξέπεη λα δηακνξθώλνπλ ην ρώξν ζε 2 πιεπξέο 

(από ηελ κία πιεπξά ζα γίλεηαη ε δηέιεπζε πνδνζθαηξηζηώλ / πξνπνλεηώλ 

θαη από ηε δεύηεξε πιεπξά ζα βξίζθνληαη νη εθπξόζσπνη ΜΜΔ). Η θάζε 

πιεπξά ηεο κηθηήο δώλεο ζα πξέπεη λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξν, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεη αζθαιή δηέιεπζε θαη θίλεζε πνδνζθαηξηζηώλ / 

πξνπνλεηώλ θαη εθπξνζώπσλ ΜΜΔ. 

- Οη θάκεξεο θαηαιακβάλνπλ ρώξν ζηελ αξρή ηεο κηθηήο δώλεο, ελώ νη ινηπνί 

εθπξόζσπνη ΜΜΔ αθνινπζνύλ. Η θάκεξα ηνπ θαηόρνπ ηειενπηηθώλ 

δηθαησκάησλ θαηαιακβάλεη πάληα ηελ πξώηε ζέζε ζηε κηθηή δώλε.  

- Οη πνδνζθαηξηζηέο θαη πξνπνλεηέο ησλ δύν ζσκαηείσλ ππνρξενύληαη λα 

εμέιζνπλ γηα ηελ αλαρώξεζή ηνπο κέζα από ηε κηθηή δώλε. 
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5.5 Υώξνο απνζήθεπζεο θακεξώλ κε θαηόρσλ ηειενπηηθώλ 

δηθαησκάησλ 

 

Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν πξέπεη λα ππνδείμεη θαηάιιειν ρώξν ζηνλ νπνίν ζα 

απνζεθεύνληαη θαη θπιάζζνληαη νη θάκεξεο κε θαηόρσλ ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ 

αγώλα από ηελ ώξα πξνζέιεπζήο ηνπο ζην γήπεδν/ζηάδην έσο θαη ηε ιήμε ηνπ 

αγώλα. Η θύιαμε ησλ θακεξώλ αλήθεη ζηελ επζύλε ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: πκβαηηθέο ππνρξεώζεηο έλαληη θαηόρνπ 

ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ 
 

6.1 Βηληενζθόπεζε πξνεηνηκαζίαο απνδπηεξίσλ 

 

Ο θάηνρνο ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ έρεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα βηληενζθόπεζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο πξνεηνηκαζίαο ησλ απνδπηεξίσλ από ηνπο θξνληηζηέο θαη ησλ 2 

αγσληδόκελσλ ζσκαηείσλ ζε ρξόλν πνπ θαζνξίδεηαη επαθξηβώο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλάληεζεο αγώλα. Σα αγσληδόκελα ζσκαηεία νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηνλ θάηνρν 

ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ θάζε δπλαηή δηεπθόιπλζε γηα ηελ θάιπςε πνπ 

πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. 

 

6.2 Αθίμεηο ζην γήπεδν  

 

Ο θάηνρνο ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ έρεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα βηληενζθόπεζεο 

ηεο άθημεο ζην γήπεδν / ζηάδην πνπ δηεμάγεηαη ν αγώλαο θαη ησλ 2 αγσληδόκελσλ 

ζσκαηείσλ. 

 

6.3 Γειώζεηο θαηά ηελ άθημε / αλάπαπια εκηρξόλνπ 

 

Ο θάηνρνο ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ έρεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα, κε ηε ζύκθσλε 

γλώκε ησλ αγσληδόκελσλ ζσκαηείσλ, βηληενζθόπεζεο δειώζεσλ ηνπ Πξνπνλεηή ή 

κειώλ ηνπ ηερληθνύ επηηειείνπ θαη ησλ 2 αγσληδόκελσλ νκάδσλ θαηά ηελ άθημε ζην 

γήπεδν / ζηάδην πνπ δηεμάγεηαη ν αγώλα ή θαηά ηελ αλάπαπια ηνπ εκηρξόλνπ. Γελ 

επηηξέπεηαη ε πξνζέγγηζε θαη ζπλεπώο νη δειώζεηο από Πνδνζθαηξηζηέο ησλ 

αγσληδόκελσλ ζσκαηείσλ πνπ είλαη δεισκέλνη ζην θύιιν αγώλα. Δπί ηεο 

δηαδηθαζίαο, ε δηάξθεηα ησλ δειώζεσλ θαηά άηνκν δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξλά ηα 30 

δεπηεξόιεπηα (super flash). 

 

6.4 πλεληεύμεηο super flash 

 

Ο θάηνρνο ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ έρεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα βηληενζθόπεζεο 

δειώζεσλ ησλ Πξνπνλεηώλ ή Πνδνζθαηξηζηώλ θαη ησλ 2 αγσληδόκελσλ ζσκαηείσλ 

ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα ζε θαηάιιεια νξηζκέλν ρώξν κεηαμύ αγσληζηηθνύ 

ρώξνπ θαη θπζνύλαο/εηζόδνπ απνδπηεξίσλ.  Δπί ηεο δηαδηθαζίαο, ε δηάξθεηα ησλ 

δειώζεσλ θαηά άηνκν δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξλά ηα 30 δεπηεξόιεπηα. 
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6.5 πλεληεύμεηο flash  

 

Ο θάηνρνο ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ έρεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα βηληενζθόπεζεο 

ζπλεληεύμεσλ flash ηνπ Πξνπνλεηή ή/θαη Πνδνζθαηξηζηώλ θαη ησλ 2 αγσληδόκελσλ 

ζσκαηείσλ ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα ζε θαηάιιεια νξηζκέλν ρώξν, άκεζα 

πξνζβάζηκν από ηα απνδπηήξηα θαη ησλ 2 αγσληδόκελσλ νκάδσλ.   

Δπί ηεο δηαδηθαζίαο, ε δηάξθεηα ησλ δειώζεσλ θαηά άηνκν δελ επηηξέπεηαη λα 

μεπεξλά ηα 90 δεπηεξόιεπηα. Δθπξόζσπνο ηνπ θαηόρνπ ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ 

ζα απεπζύλεηαη ζηνλ ππεύζπλν ηύπνπ θάζε αγσληδόκελεο νκάδαο αηηνύκελνο ηελ 

παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ Πνδνζθαηξηζηώλ ή/θαη ηνπ Πξνπνλεηή ζην ρώξν 

ζπλεληεύμεσλ flash. Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ εθπξόζσπν ηνπ θαηόρνπ ηειενπηηθώλ 

δηθαησκάησλ ε άκεζε πξνζέγγηζε Πνδνζθαηξηζηώλ ή/θαη Πξνπνλεηώλ γηα 

ζπκκεηνρή ζε ζπλεληεύμεηο flash, ρσξίο πξνεγνύκελε ζπλελλόεζε κε ηνλ ππεύζπλν 

ηύπνπ ηεο θάζε αγσληδόκελεο νκάδαο. 

 

6.6 πλέληεπμε ηύπνπ κεηά ηνλ αγώλα 

 

Οη Πξνπνλεηέο ησλ 2 αγσληδόκελσλ νκάδσλ ζπκκεηέρνπλ δηαδνρηθά ζε ζπλέληεπμε 

ηύπνπ πνπ παξαρσξείηαη ζηελ θαηάιιεια δηακνξθσκέλε αίζνπζα ηνπ 

γεπέδνπ/ζηαδίνπ ζην νπνίν δηεμήρζε ν αγώλαο ην αξγόηεξν 30 ιεπηά κεηά ηε ιήμε 

απηνύ. Η ζεηξά ζπλεληεύμεσλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: Πξώηνο παξαρσξεί ζπλέληεπμε ν 

Πξνπνλεηήο ηνπ θηινμελνύκελνπ ζσκαηείνπ θαη αθνινύζσο ν Πξνπνλεηήο ηνπ 

γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ. Η κέγηζηε δηάξθεηα θάζε ζπλέληεπμεο ηύπνπ κεηά ηνλ αγώλα 

νξίδεηαη ζηα 20 ιεπηά αλά πξνπνλεηή. εκεηώλεηαη, πσο πξναηξεηηθά δύλαηαη λα 

παξίζηαηαη ζηε ζπλέληεπμε ηύπνπ έλαο ή θαη πεξηζζόηεξνη Πνδνζθαηξηζηέο από 

θάζε αγσληδόκελν ζσκαηείν. 

 

6.7 Μηθηή δώλε 

 

Τπελζπκίδεηαη πσο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 5.4 ηνπ παξόληνο, 

είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο Πξνπνλεηέο θαη Πνδνζθαηξηζηέο ησλ 2 αγσληδόκελσλ 

ζσκαηείσλ κόλν ε δηέιεπζε θαηά ηελ απνρώξεζε από ην γήπεδν/ζηάδην κέζα από 

ηε κηθηή δώλε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: Παξαρώξεζε δηθαησκάησλ γηα ηελ έθδνζε 

άικπνπκ, απηνθόιιεησλ, θαξηώλ θαη ζεηξάο κε κεηαιιηθέο 

ηάπεο, κε ζέκα ηε δηνξγάλσζε ηνπ Κππέιινπ 

Δπαγγεικαηηθώλ Οκάδσλ  ηεο πεξηόδνπ 2016-17. 
 

Η ΔΠΟ, σο δηνξγαλώηξηα αξρή ηνπ Κππέιινπ, παξαρσξεί ζε ζπλεξγαδόκελε 
εηαηξεία ην δηθαίσκα αδεηνδόηεζεο (Licensing Rights) γηα ηελ θπθινθνξία άικπνπκ 
ζπιινγήο απηνθόιιεησλ, θαξηώλ θαη κεηαιιηθώλ θαξηώλ κε ζέκα ην Κύπειιν 
Διιάδνο γηα ηηο αγσληζηηθέο ζεδόλ 2016-17.  
 
Οη αλσηέξσ ζπιινγέο ζα πεξηιακβάλνπλ πνξηξαίηα όισλ ησλ νκάδσλ ηεο Α' θαη Β' 
Δζληθήο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Κύπειιν, ελώ ε θπθινθνξία ηνπο ζα ιακβάλεη ρώξα 
ηελ πξώηε εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ θάζε πνδνζθαηξηθήο ζεδόλ. 
 
Γηα ηελ παξαγσγή θαη θπθινθνξία ησλ εθδόζεσλ απηώλ, όιεο νη ζπκκεηέρνπζεο 
ΠΑΔ ππνρξενύληαη λα παξαρσξήζνπλ ηε άδεηα ρξήζεο ζηελ ΔΠΟ ησλ θάησζη 
ζηνηρείσλ, όηαλ απηά δεηεζνύλ.  
  
1) Tελ επίζεκε επσλπκία 
2) Tν επίζεκν ινγόηππν,  
3) Σηο θσηνγξαθίεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ κε ηε θαλέια ηεο ΠΑΔ (κπνύζην),  
4) Άιιεο θσηνγξαθίεο ηεο Οκάδαο (νκαδηθέο θαη αγσληζηηθέο θάζεηο ζε θίλεζε),  
5) ηαηηζηηθά ζηνηρεία θάζε Πνδνζθαηξηζηή  
6) Βίληεν 25-30 δεπηεξνιέπησλ πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη γηα 3 Πνδνζθαηξηζηέο θάζε 
νκάδαο Super League θαη έλαλ  
πνδνζθαηξηζηή Οκάδαο Football League, ζε εηδηθά αλεπηπγκέλε εθαξκνγή γηα 
ηακπιέηεο θαη θηλεηά ηειέθσλα (Android θαη iOs). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8: Δπηπιένλ νξγαλσηηθέο ππνρξεώζεηο 
 

8.1 Παξνρή ειάρηζηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο 

 

Με επζύλε ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ηα εμήο: 

- Ιαηξόο Αγώλα (νξηζκόο κε κέξηκλα ΔΠΟ ζην λνκό Αηηηθήο θαη κε επζύλε ηνπ 

γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ εθηόο λνκνύ Αηηηθήο), ν νπνίνο θαηαιακβάλεη ζέζε 

δίπια ζηνλ ηέηαξην Γηαηηεηή. 

- Γύν θαη’ ειάρηζηνλ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη ηξαπκαηηνθνξείο, νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ Ιαηξό Αγώλα. 

- Πιήξσο εμνπιηζκέλν αζζελνθόξν κε δπλαηόηεηα θαξδηνινγηθήο αλάλεςεο 

θαη δηαζσιήλσζεο, κε πιήξσκα ηνπιάρηζηνλ 2 θαηάιιεια εθπαηδεπκέλσλ 

αηόκσλ. 

- Καηάιιειν θνξείν κε εηδηθή ζηήξημε ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

- Πιήξσο εμνπιηζκέλν ηαηξείν γεπέδνπ ζε εγγύηεηα κε ηα απνδπηήξηα, γηα ηελ 

παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ έλεθα αηθλίδηνπ ηξαπκαηηζκνύ ή αδηαζεζίαο 

παξάγνληα ηνπ αγώλα (Πνδνζθαηξηζηή, κέινπο ηερληθνύ επηηειείνπ, Γηαηηεηή, 

αμησκαηνύρνπ ΔΠΟ). 

- Σνπιάρηζηνλ έλα πιήξσο εμνπιηζκέλν ηαηξείν παξνρήο Α’ βνεζεηώλ ζε 

ζεαηέο. 

Σα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα 90 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα έσο 

θαη 60 ιεπηά κεηά ηε ιήμε απηνύ. 

 

8.2 Ballboys/girls 

 

Με επζύλε ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηεμαγσγή 

ηνπ αγώλα ηνπιάρηζηνλ 10 παηδηά (αγόξηα ή θνξίηζηα) ειηθίαο 10 έσο 15 εηώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέθνπλ ηηο κπάιεο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν.  

Σα ballboys/girls ζα πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθα ελδεδπκέλα θαη πέξαλ ησλ 

ελδπκάησλ ηνπο λα θέξνπλ εηδηθό δηαθξηηηθό γηιέθν ζε νπδέηεξν ρξώκα από απηά 

ησλ αγσληδόκελσλ ζσκαηείσλ θαη δηαηηεηώλ. ε θάζε ρξνληθό ζεκείν ηνπ αγώλα ζα 

πξέπεη λα παξακέλνπλ πίζσ από ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, εθηόο αλ θηλνύληαη γηα 

λα ζπιιέμνπλ ηε κπάια. 

Σα ballboys/girls πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη σο εμήο: 



Οργανωτικό Εγχειρίδιο (Club Manual) 
Κυπέλλου Ελλάδας 2016 – 2017 Σελίδα 23 
 

 

Με επζύλε ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ, ζηα ballboys/girls ζα δηαλέκνληαη κπάιεο 

ίζεο κε ηνλ αξηζκό ηνπο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απξόζθνπηε ξνή ηνπ αγώλα.  εκεηώλεηαη πσο κία επηπιένλ κπάια ζα δηαηίζεηαη 

ζηνλ ηέηαξην Γηαηηεηή θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 

Με επζύλε ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ, ηα ballboys/girls πξέπεη λα εθπαηδεύνληαη γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο σο εμήο: 

- Όηαλ ε κπάια βξίζθεηαη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ, ηα ballboys/girls νθείινπλ 

λα δώζνπλ ηε κπάια ζηνλ πνδνζθαηξηζηή πνπ θηλείηαη γηα ηελ επαλαθνξά 

ηεο. 

- Πξώηα επηζηξέθνπλ ζηνλ πνδνζθαηξηζηή πνπ θηλείηαη γηα ηελ επαλαθνξά ηελ 

επηπιένλ κπάια πνπ θξαηνύλ θαη αθνινύζσο θηλνύληαη γηα λα ζπιιέμνπλ ηε 

κπάια πνπ βγήθε εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ. 

- Πξηλ επηζηξέςνπλ ηε κπάια, ζα πξέπεη λα έρνπλ νπηηθή επαθή κε ηνλ 

πνδνζθαηξηζηή. 

- Μία κόλν κπάια πξέπεη λα επηζηξαθεί ζηνλ πνδνζθαηξηζηή πνπ θηλείηαη γηα 

ηελ επαλαθνξά ηεο από ην πιεζηέζηεξν ζε απηόλ ballboy/girl. 

- Η επαλαθνξά πξέπεη λα γίλεηαη κε ήξεκν ηξόπν ζην ύςνο ησλ ρεξηώλ ηνπ 

πνδνζθαηξηζηή πνπ θηλείηαη γηα ηελ επαλαθνξά ηεο. 

- Σα ballboys/girls πξέπεη λα έρνπλ βαζηθέο γλώζεηο πνδνζθαίξνπ, έηζη ώζηε 

λα κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηελ εμέιημε ηνπ αγώλα θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο 

δηάθνξεο παξακέηξνπο απηνύ (θόξλεξ ή άνπη θιπ.). 

- Σα ballboys/girls πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε ειηθία θαη ηθαλόηεηα ώζηε λα 

παξακέλνπλ απνιύησο ζπγθεληξσκέλα ζηα θαζήθνληά ηνπο, θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 

- Γελ επηηξέπεηαη λα επηζηξέθνπλ κπάια, ζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ έρεη βγεη 

εθηόο νξίσλ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, αθόκα θη αλ βξίζθεηαη καθξηά από ηνλ 

πνδνζθαηξηζηή πνπ ζα ηελ επαλαθέξεη. 

- Σα ballboys/girls είλαη απζηεξά νπδέηεξα κέξε ηνπ αγώλα θαη πξέπεη λα 

επηζηξέθνπλ ηελ κπάια κε ηνλ ίδην ξπζκό ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο ησλ δύν 

αγσληδόκελσλ ζσκαηείσλ, αλεμαξηήησο απνηειέζκαηνο. 

 

8.3 Πόηηζκα αγσληζηηθνύ ρώξνπ 

 

Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ην θηινμελνύκελν ζσκαηείν, 

ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο αμησκαηνύρνπο ηεο ΔΠΟ γηα ην πξόγξακκα πνηίζκαηνο κέρξη 

θαη 60 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλάληεζεο Αγώλα. 
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Πόηηζκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηα ηειεπηαία 60 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα 

απαηηεί ηε ζπλαίλεζε θαη ησλ 2 αγσληδόκελσλ ζσκαηείσλ. 

Ο Γηαηηεηήο ηνπ αγώλα έρεη δηθαίσκα νηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ ηελ έλαξμε απηνύ ή θαηά 

ηελ αλάπαπια ηνπ εκηρξόλνπ λα δηαηάμεη πόηηζκα ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνηίζκαηνο ζα πνηίδεηαη νκνηόκνξθα ην 

ζύλνιν ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ηόζν ην 

επίζεκν countdown ηνπ αγώλα (έμνδνο νκάδσλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θιπ) 

πξνθεηκέλνπ λα κελ θαζπζηεξήζεη ε έλαξμε ηνπ αγώλα, όζν θαη  ν εμνπιηζκόο ηνπ 

θαηόρνπ ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί πεξηκεηξηθά ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ. 

 

8.4 Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ε κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη 

κόλν γηα επίζεκεο αλαθνηλώζεηο πνπ δεηνύλ νη Γηαηηεηέο ή ε ΔΛ.Α., θαζώο θαη γηα 

παξνρή ζηνηρείσλ ηνπ αγώλα ζηνπο ζεαηέο (ζθόξεξ, αιιαγέο, θαζπζηεξήζεηο). Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα δελ επηηξέπεηαη ε κεηάδνζε εκπνξηθώλ κελπκάησλ. 

Ο ύκλνο ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ επηηξέπεηαη λα αλαπαξάγεηαη νιόθιεξνο 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξηλ ηελ είζνδν ησλ νκάδσλ (θαηά ηελ είζνδν ησλ νκάδσλ 

αλαπαξάγεηαη ε επίζεκε κνπζηθή εηζόδνπ νκάδσλ) θαη απνζπαζκαηηθά (15 έσο 20 

δεπηεξόιεπηα) κεηά ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο. Δπίζεο, κεηά ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο θαη 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαπαξάγεηαη ν ύκλνο ηεο νκάδαο, επηηξέπεηαη ε 

αλαπαξαγσγή εηδηθνύ ερεηηθνύ ζήκαηνο (jingle) κέγηζηεο δηάξθεηαο 15 έσο 20 

δεπηεξόιεπηα. 

8.5 Players’ escorts 

 

Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν νθείιεη λα παξέρεη παηδηά πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ηνπο 

πνδνζθαηξηζηέο θαηά ηελ είζνδό ηνπο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν σο εμήο: 

Φάζεηο Players’ escorts 

2-3 Πξναηξεηηθά 

4-5 Τπνρξεσηηθά 

 

Ιδαληθά, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη 22 παηδηά ειηθίαο 7-12 εηώλ. Αλ απηό δελ είλαη 

εθηθηό, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 2 παηδηά (έλα γηα θάζε αξρεγό). Δλδηάκεζνη αξηζκνί 

παηδηώλ δελ επηηξέπνληαη. 

ρεηηθά κε ηελ ελδπκαζία ηνπο, ηδαληθά ηα players’ escorts ζα πξέπεη λα είλαη 

ελδεδπκέλα κε παηδηθέο εκθαλίζεηο ησλ δύν αγσληδνκέλσλ ζσκαηείσλ ρηαζηί. Σα 

αγσληδόκελα ζσκαηεία νθείινπλ λα έξζνπλ ζε ζπλελλόεζε κεηαμύ ηνπο πξνθεηκέλνπ 

λα επηβεβαηώζνπλ ηελ ύπαξμε παηδηθώλ ζηνιώλ θαη λα ξπζκίζνπλ ζέκαηα κεγεζώλ 
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θιπ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ζηνιέο ζα παξαδίδνληαη από ηνλ ππεύζπλν 

νξγάλσζεο αγώλα ηνπ θηινμελνύκελνπ ζσκαηείνπ ζηνλ ππεύζπλν νξγάλσζεο 

αγώλα ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ ηελ εκέξα ηνπ αγώλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πλάληεζεο Αγώλα. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ δηαηίζεληαη παηδηθέο εκθαλίζεηο ησλ αγσληδνκέλσλ νκάδσλ, 

ηα players’ escorts ζα πξέπεη λα θέξνπλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο ζε νπδέηεξα 

ρξώκαηα, ζηηο νπνίεο απαγνξεύεηαη ξεηά λα αλαγξάθεηαη νπνηνδήπνηε εκπνξηθό 

κήλπκα ή δηαθήκηζε. 

 

8.6 Γηαδηθηπαθά ηειενπηηθά θαλάιηα ζσκαηείσλ 

 

Σα δηαδηθηπαθά ηειενπηηθά θαλάιηα ησλ αγσληδνκέλσλ ζσκαηείσλ ζεσξνύληαη σο κε 

θάηνρνη ξαδηνηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ. Απηό ζεκαίλεη πσο έρνπλ πξόζβαζε ζηα 

αθόινπζα:  

- πλεληεύμεηο ηύπνπ κεηά ηνλ αγώλα 

- Μηθηή δώλε (κε δπλαηόηεηα live κεηάδνζεο, αλ ηερληθά είλαη εθηθηό) 

Γελ επηηξέπεηαη θάιπςε νπνηνπδήπνηε άιινπ γεγνλόηνο ή αγσληζηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, ηα νπνία παξακέλνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή θάιπςε ηνπ θαηόρνπ 

ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ. Ο θάηνρνο ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ δύλαηαη λα 

παξαρσξεί εηδηθή άδεηα ζηα δηαδηθηπαθά ηειενπηηθά θαλάιηα ησλ αγσληδνκέλσλ 

ζσκαηείσλ γηα παξάιιειε θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

8.7 Βηληενζθόπεζε αγώλα γηα πξνπνλεηηθό / εθπαηδεπηηθό ζθνπό 

 

Η βηληενζθόπεζε αγώλα γηα πξνπνλεηηθό ή εθπαηδεπηηθό ζθνπό επηηξέπεηαη θαη ζηα 

δύν αγσληδόκελα ζσκαηεία, ππό ηελ πξνϋπόζεζε πσο ε βηληενζθόπεζε ζα γίλεη 

από κία θάκεξα (κνλνθάκεξε ιήςε) θαη ην νπηηθναθνπζηηθό πιηθό δε ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο, νύηε ζα αλαπαξαρζεί ή κεηαδνζεί θαζ’ 

νηνδήπνηε ηξόπν. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ζρεηηθνύ αηηήκαηνο από ην 

θηινμελνύκελν ζσκαηείν, ην γεπεδνύρν ζσκαηείν νθείιεη αθελόο λα ελεκεξώζεη ηνλ 

Παξαηεξεηή ξαδηνηειενπηηθώλ θαη αθεηέξνπ λα παξέρεη ηνλ θαηάιιειν ρώξν 

(ηδαληθά ζηελ θεληξηθή θεξθίδα). 

ε θάζε πεξίπησζε όκσο ηα δηαγσληδόκελα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα αηηνύληαη ηεο 

ζρεηηθήο άδεηαο από ηελ ΔΠΟ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9: Γηαπηζηεύζεηο / Γηαθξηηηθά 
 

Δθαξκόδεηαη κεηθηό ζύζηεκα δηαπίζηεπζεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ θάζεσλ 2 έσο 

5, θαζώο αθελόο ε ΔΠΟ απνθιεηζηηθά εθδίδεη νλνκαζηηθέο δηαπηζηεύζεηο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνλ θάηνρό ηνπο πξόζβαζε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο 

(all areas), ελώ ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία εθδίδνπλ δηαπηζηεύζεηο γηα ηηο ππόινηπεο 

θαηεγνξίεο πξνζώπσλ πνπ δηαπηζηεύνληαη κε πξόζβαζε όπνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. εκεηώλεηαη πσο ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία δελ 

δύλαληαη λα εθδίδνπλ δηαπηζηεύζεηο πνπ λα επηηξέπνπλ πξόζβαζε ζην ρώξν ησλ 

απνδπηεξίσλ. 

9.1 Γηαπηζηεύζεηο 

 

Δίδνο δηαπίζηεπζεο Αξηζκόο Καηεγνξία πξνζώπσλ Δθδόηεο 

Όινη νη ρώξνη (all 
areas) 

5 αλά 
ζσκαηείν 

Δθπξόζσπνη ζσκαηείσλ ΔΠΟ 

Όινη νη ρώξνη (all 
areas) 

Καζνξίδεηαη 
αλά αγώλα 

Αμησκαηνύρνη αγώλα ΔΠΟ 

Όπνπ απαηηείηαη 
Καζνξίδεηαη 
αλά αγώλα 

πλεξγεία εθηέιεζεο 
εξγαζηώλ πνπ απνξξένπλ 

από εκπνξηθέο 
ππνρξεώζεηο 

ΔΠΟ 

Όπνπ απαηηείηαη 
Καζνξίδεηαη 
αλά αγώλα 

Τπόινηπν πξνζσπηθό 
(πξνζσπηθό αζθάιεηαο, 

ζσκαηείσλ, εγθαηάζηαζεο 
θιπ) 

Γεπεδνύρν 
ζσκαηείν 

Όπνπ απαηηείηαη 
Καζνξίδεηαη 
αλά αγώλα 

TV (θάηνρνο ηειενπηηθώλ 
δηθαησκάησλ κόλν) 

Γεπεδνύρν 
ζσκαηείν 

Όπνπ απαηηείηαη 
Καζνξίδεηαη 
αλά αγώλα 

MEDIA 
Γεπεδνύρν 
ζσκαηείν 

 

9.2 Γηαθξηηηθά 

Οη αθόινπζεο θαηεγνξίεο ζπκκεηερόλησλ πνπ εθηεινύλ εξγαζία ζηνλ αγσληζηηθό 

ρώξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα πξέπεη λα θέξνπλ εηδηθά δηαθξηηηθά γηιέθα ζηνπο 

ρξσκαηηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη άκεζα αλαγλσξίζηκνο ν 

ξόινο ηνπο θαη λα ηνπο επηηξέπεηαη ε είζνδνο θαη παξακνλή ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. 

Η επζύλε πξνκήζεηαο θαηάιιεινπ αξηζκνύ γηιέθσλ αλά θαηεγνξία αλήθεη ζην 

γεπεδνύρν ζσκαηείν. 

Καηεγνξία Υξώκα γηιέθνπ 

Ballboys/girls Γθξη 

Φσηνγξάθνη 
Μπιέ ζθνύξν κε 
πξάζηλε έλδεημε 

photo 

Σειενπηηθά πλεξγεία 
Μπιέ ζθνύξν κε 

θόθθηλε έλδεημε TV 

Πξνζσπηθό ηδησηηθήο 
αζθάιεηαο 

Κίηξηλν θαη πνξηνθαιί 
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9.3 Πξόζβαζε ζε εηδηθέο πεξηνρέο 

 

Αγσληζηηθόο ρώξνο: All areas, TV κε ηε ζρεηηθή έλδεημε θαη ην εηδηθό γηιέθν, Media 

(κόλν γηα θσηνγξάθνπο πνπ θέξνπλ ην εηδηθό γηιέθν) 

Απνδπηήξηα: Δθπξόζσπνη νκάδσλ (all areas), απνζηνιέο αγσληδόκελσλ 

ζσκαηείσλ 

Υώξνη ΜΜΔ: All areas, Media, TV, πξνζσπηθό πνπ απαηηείηαη 

VIP: All areas, πξνζσπηθό πνπ απαηηείηαη 

 

9.4 Τπνβνιή αηηεκάησλ δηαπίζηεπζεο 

 

All areas: Δγγξάθσο κε νλνκαζηηθό θαηάινγν από ηα αγσληδόκελα ζσκαηεία πξνο 

ηελ ΔΠΟ. 

Κάηνρνο ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ: Πξνο ην γεπεδνύρν ζσκαηείν θαη ζηνλ 

Σειηθό αγώλα ζηε δηνξγαλώηξηα. 

Με θάηνρνη ηειενπηηθώλ δηθαησκάησλ: Πξνο ην γεπεδνύρν ζσκαηείν θαη ζηνλ 

Σειηθό αγώλα ζηε δηνξγαλώηξηα. 

MME: Πξνο ην γεπεδνύρν ζσκαηείν θαη ζηνλ Σειηθό αγώλα ζηε δηνξγαλώηξηα. 

. 

 


