
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Άρθρο 1 
Το πρωτάθλημα διεξάγεται υπό την ευθύνη του Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ και τελεί υπό την αιγίδα και 
την ποικιλότροπη υποστήριξη της ΕΣΗΕΑ και του ΠΣΑΤ. 
 
Άρθρο 2 
Υπεύθυνη της διεξαγωγής του πρωταθλήματος είναι 5μελής επιτροπή (πρόεδρος, 
αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμίας και μέλος) με 2 αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη 
ανήκουν σε συμμετέχουσα ομάδα, από την οποία προτείνονται ενώ ταυτοχρόνως είναι και 
εκπρόσωποί της στην ολομέλεια. Δεν επιτρέπεται εκπρόσωπος μιας ομάδας να αγωνίζεται 
σε άλλη. Κάθε νέα σαιζόν το αργότερο δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του 
πρωταθλήματος εκλέγεται 3μελής ειδική επιτροπή εξέτασης δελτίων με συγκεκριμένη 
αρμοδιότητα να ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα των υπό έκδοση δελτίων και να 
αποφασίζει για την πληρότητα και εγκυρότητά τους, ενώ θα αντιπαραβάλει και τα ρόστερ 
των ομάδων με τα ήδη εκδοθέντα δελτία για την ακρίβεια των στοιχείων. Τουλάχιστον 2 
από τα 3 μέλη πρέπει να είναι δημοσιογράφοι, χωρίς να αποκλείεται και τα 3. Εκλέγονται 
κατά πλειοψηφία, μετά από μυστική ψηφοφορία στην ολομέλεια των εκπροσώπων. 
 
Άρθρο 3 
Η εκλογή των μελών της επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία από την ολομέλεια των 
εκπροσώπων των ομάδων το αργότερο μία εβδομάδα πριν την έναρξη του νέου 
πρωταθλήματος. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος είναι απαραιτήτως δημοσιογράφοι, μέλη 
της ΕΣΗΕΑ, ενώ μέλη της επιτροπής μπορεί να εκλεγούν έως 2 μη δημοσιογράφοι (τεχνικοί 
ή διοικητικοί υπάλληλοι ή και εκπρόσωποι των κατά τιμητική συμμετοχή ομάδων της ΓΓΑ 
και του ΣΕΗ). Δηλαδή μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι από 3 έως 5 δημοσιογράφοι). 
Επίσης το 1 από τα 2 αναπληρωματικά μέλη πρέπει να είναι δημοσιογράφος, ώστε να 
καλύψει το κενό σε περίπτωση αποχώρησης δημοσιογράφου της 5μελούς επιτροπής. 
Αυτομάτως αναπληρωματικός ορίζεται ο πρώτος επιλαχών των εκλογών και αν δεν 
υπάρχει επιλαχών εκλέγεται νέος. 
 
Άρθρο 4 
Τα μέλη της επιτροπής συνεδριάζουν μία φορά την εβδομάδα, με παρόντες τους 
εκπροσώπους των ομάδων όπου εξετάζονται θέματα κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε 
εκπροσώπου. Αν χρειαστεί ψηφοφορία, αυτή είναι ανοικτή στην ολομέλεια στην οποία 
πρέπει να είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη για να υπάρχει απαρτία, ενώ σε περίπτωση 
ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου μετράει διπλή. 
 
Άρθρο 5 
Η θητεία της επιτροπής λήγει αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Παραμένει 
όμως υπηρεσιακή μέχρι την εκλογή της νέας. Ευθύνη της η διαχείριση των ενεργειών για 
τη διεξαγωγή του επόμενου πρωταθλήματος.  
 



ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ 
 
Άρθρο 1 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες και εργαζόμενοι από εφημερίδες (ημερήσιες και 
εβδομαδιαίες), περιοδικά, τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς και 
έγκυρες ενημερωτικές ιστοσελίδες (αρκεί να είναι κάτοχοι ταυτότητας ΕΣΗΕΑ ή ΠΣΑΤ ή 
ΕΣΠΤ και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παραγράφου "όροι συμμετοχής παικτών" στο 
άρθρο 2 με διευθυντή δημοσιογράφο μέλος της ΕΣΗΕΑ). Κατ εξαίρεση τιμητικά 
συμμετέχουν οι ομάδες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Σωματείου Ελλήνων 
Ηθοποιών. Δεν δικαιούνται συμμετοχής εργαζόμενοι σε παράλληλες εταιρίες ή 
επιχειρήσεις που ανήκουν σε ιδιοκτήτες Μ.Μ.Ε. ή έχουν ασαφές πλαίσιο συνεργασίας, 
οιασδήποτε τεχνικής ή διοικητικής ειδικότητας. 
 
Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η υποβολή αίτησης και ορισμός 2 εκπροσώπων από κάθε 
ομάδα (απαραιτήτως ο ένας δημοσιογράφος), η κατάθεση αναλυτικής κατάστασης 
παικτών στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητά τους στο μέσο το οποίο 
εργάζονται, υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι τα στοιχεία της κατάστασης είναι 
αληθή και ακριβή και η κατάθεση οριζομένου από την επιτροπή παραβόλου, το οποίο δεν 
επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης ή αποβολής από το πρωτάθλημα. Σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης όπως της τρέχουσας περιόδου 2015-16, το παράβολο καλύπτεται από 
την τακτική επιχορήγηση της ΕΣΗΕΑ. 
 
Άρθρο 3 
Οι ομάδες υποχρεούνται να προσκομίσουν στην επιτροπή όποιο πρόσθετο στοιχείο ή 
έγγραφο τους ζητηθεί σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις, προκειμένου να αποφασιστεί η 
συμμετοχή ή μη ομάδων και παικτών. 
 
Άρθρο 4 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εγγράφων και στοιχείων για την εξέταση έκδοσης 
ΝΕΩΝ δελτίων και των ρόστερ, ορίζεται από την επιτροπή και τηρείται αυστηρά. Ένσταση 
για τα ΝΕΑ δελτία μπορεί να γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έκδοσής τους. 
 
Άρθρο 5 
Οι παίκτες υποχρεούνται να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και να παίρνουν 
βεβαίωση παθολόγου ή καρδιολόγου (από τον ΕΔΟΕΑΠ, δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο  ή 
ιδιώτη γιατρό) πριν την έναρξη του πρωταθλήματος με δική τους ευθύνη, όπως 
αναγράφεται και στο δελτίο. Η επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για αθλητές που 
αγωνίζονται ενδεχομένως με προβλήματα υγείας. 
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 
 
Άρθρο 1 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ 
κάτοχοι θεωρημένης ταυτότητας ΕΣΗΕΑ, ΠΣΑΤ ή ΕΣΠΤ και τεχνικοί κάτοχοι θεωρημένης 



ταυτότητας επίσημου συνδικαλιστικού σωματείου ΕΤΕΡ, ΕΤΙΤ) και διοικητικοί υπάλληλοι 
κάτοχοι θεωρημένης ταυτότητας ΕΠΗΕΑ με εξαρτημένη σχέση εργασίας, η οποία 
αμείβεται είτε με μισθολόγιο, είτε με Δελτίο παροχής υπηρεσιών το οποίο κόβεται τακτικά 
και αποδεικνύει την εξαρτημένη σχέση εργασίας, είτε με απόδειξη επαγγελματικής 
δαπάνης. Η εργασιακή σχέση μπορεί να αποδεικνύεται επίσης με πρωτότυπες αποδείξεις 
πληρωμής (εκκαθαριστικά), βεβαίωση εργοδότη ΜΜΕ και βεβαιώσεις ασφαλιστικού 
Ταμείου.  
Για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων σε κατάσταση επίσχεσης στον Τύπο ισχυρό 
αποδεικτικό έγγραφο αποτελούν και οι δικαστικές προσφυγές ή αποφάσεις εκτός από τις 
βεβαιώσεις λογιστηρίου. 
 
Άρθρο 1α΄ 
Να έχουν τουλάχιστον έξι μηνών εργασιακή σχέση με ΜΜΕ τον τελευταίο χρόνο πριν την 
έναρξη του πρωταθλήματος. Εξαιρούνται οι στρατευμένοι ή οι άνεργοι συνάδελφοι, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούν άλλο επάγγελμα 
(περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι, τεχνικοί μέλη επίσημου συνδικαλιστικού σωματείου 
(ΕΤΕΡ, ΕΤΙΤ) και διοικητικοί υπάλληλοι μέλη (ΕΠΗΕΑ). Όλοι οι παραπάνω πρέπει να 
προσκομίζουν και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. Η τελευταία εργασιακή σχέση 
με ΜΜΕ δεν μπορεί να είναι πάνω από 2 χρόνια από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος 
για ανέργου. 
 
Άρθρο 1β΄ 
Αθλητές των οποίων τα δελτία είναι ανενεργά τα τελευταία δύο χρόνια πριν την έναρξη 
του νέου πρωταθλήματος κι επιθυμούν να αγωνιστούν ξανά από την περίοδο 2016-17, 
είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εκ νέου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
(δημοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικοί υπάλληλοι και ηθοποιοί.) 
 
Άρθρο 2 
Ειδικότερα για τους δημοσιογράφους επισημαίνεται ότι δεν λογίζονται ως δημοσιογράφοι 
όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1. Δηλαδή δεν λογίζονται ως 
δημοσιογράφοι, ακόμη και αν εκτελούν δημοσιογραφική εργασία και αμείβονται απ 
αυτή. Κατ εξαίρεση μπορούν να εκδώσουν δημοσιογραφικό πορτοκαλί δελτίο συνάδελφοι 
οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν εγγράφως ότι ασκούν μόνιμη δημοσιογραφική εργασία 
με εξαρτημένη σχέση, με ταυτότητα ΜΜΕ ή διαπίστευση ή βεβαίωση εργοδότη, 
δημοσιεύματα σε τακτικό χρονικό διάστημα, ενυπόγραφα ρεπορτάζ σε εφημερίδες ή 
ενημερωτικές έγκυρες ιστοσελίδες με επαγγελματία δημοσιογράφο μέλος της ΕΣΗΕΑ 
διευθυντή, τουλάχιστον έξι μήνες προϋπηρεσία πριν την έκδοση δελτίου, αλλά δεν 
μπορούν να γίνουν μέλη της ΕΣΗΕΑ λόγω συμπλήρωσης τριετίας ή πενταετίας είτε γιατί 
δεν έχουν κρατήσεις ΕΤΑΠ ΜΜΕ, αλλά καλύπτουν πάγιες και διαρκείς δημοσιογραφικές 
ανάγκες όπως γραφεία Τύπου υπουργείων ή άλλων κρατικών φορέων. 
 
Άρθρο 2 α΄ 
Ειδικότερα για τους ηθοποιούς για την έκδοση νέου δελτίου απαιτούνται φωτοτυπία 
θεωρημένης ταυτότητας ΣΕΗ, βεβαίωση εργοδότη ή εργοδοτών ότι εργάστηκε σε θεατρική 
παράσταση, κινηματογραφική ταινία ή τηλεοπτικό σήριαλ τουλάχιστον 6 μήνες τον 



τελευταίο χρόνο από την έναρξη του πρωταθλήματος, προγράμματα θεάτρου που να 
αποδεικνύουν τη συμμετοχή του στον θίασο ή επίσημα δελτία Τύπου καναλιού ή εταιρίας 
παραγωγής για τη συμμετοχή του σε σήριαλ ή ταινία και υπεύθυνη δήλωση του 
εκπροσώπου της ομάδας ότι όντως ο  αιτών δελτίο εργάστηκε ως ηθοποιός στις 
καλλιτεχνικές δράσεις με τα στοιχεία που προσκόμισε και όσα ένσημα υπάρχουν τον 
τελευταίο χρόνο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. 
 
Άρθρο 3 
Οι παίκτες του πρωταθλήματος επιλέγουν ελεύθερα την ομάδα στην οποία επιθυμούν να 
αγωνιστούν. Στη μεταγραφική περίοδο κάθε ομάδα μπορεί να αποκτήσει έως 2 παίκτες. Η 
περίοδος αρχίζει την επομένη της τελευταίας αγωνιστικής του χρόνου και τελειώνει την 
προηγούμενη της πρώτης αγωνιστικής του νέου χρόνου, δηλαδή την περίοδο των 
εορταστικών διακοπών. Οι εκπρόσωποι των ομάδων υποχρεούνται να ενημερώσουν την 
επιτροπή τηλεφωνικώς και μέσω e-mail για τις μετεγγραφές των ομάδων τους, έως τη 12η 
μεσημβρινή της προηγούμενης από την πρώτη αγωνιστική του νέου χρόνου και να 
παραδώσουν τα δελτία στις νέες ομάδες είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των παικτών. 
Δηλαδή στον διαιτητή πρέπει να προσκομιστούν τα δελτία και των μετεγγραφών πριν 
αρχίσει το ματς της πρώτης αγωνιστικής του νέου χρόνου. Επιτρέπεται η ελεύθερη 
μετακίνηση από και προς όλες τις ομάδες. 
 
Άρθρο 4 
Κάθε ομάδα δικαιούται να χρησιμοποιεί τιμής ένεκεν σαν δημοσιογράφους έως 3 παίκτες. 
Προϋποθέσεις κατάθεσης αιτήματος στην επιτροπή η οποία και θα κρίνει, είναι η 
τουλάχιστον δεκαετής παρουσία στο πρωτάθλημα, να είναι άνω των 40 ετών και να μην 
έχει αποβληθεί ποτέ. Μπορεί να γίνει αντικατάσταση τιμής ένεκεν δελτίου μόνο αν 
αποχωρήσει από την ενεργό δράση ο κάτοχός του και κατατεθεί στην επιτροπή προς 
διαγραφή το δελτίο του. Σε περίπτωση απ ευθείας κόκκινης κάρτας για ακραία απρεπή, 
αντιαθλητική συμπεριφορά που θα κρίνει η επιτροπή και ο αθλητικός δικαστής με βάση το 
φύλλο αγώνα, ο παίκτης με δελτίο τιμής ένεκεν, επανέρχεται σε κίτρινο δελτίο και η 
επιτροπή αυτοδικαίως διπλασιάζει την ποινή του αθλητικού δικαστή, ενώ αφαιρούνται 3 
βαθμοί από την ομάδα, η οποία τον αντικαθιστά με άλλο τιμής ένεκεν δελτίο. Αν 
 αποβληθεί με απ ευθείας κόκκινη δεύτερη φορά στο ίδιο πρωτάθλημα (με κίτρινο δελτίο 
αυτή τη φορά) διπλασιάζεται αυτομάτως η πρώτη - επιπρόσθετη - ποινή της επιτροπής 
 και αν δεν την εκτίσει, η υπόλοιπη μεταφέρεται στο νέο πρωτάθλημα. 
 
Άρθρο 5 
Κάθε ομάδα δικαιούται να χρησιμοποιεί μόνο έναν παίκτη ο οποίος είναι επαγγελματίας ή 
ερασιτέχνης, τον οποίο δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Προϋποθέσεις να δηλωθεί 
ξεχωριστά στο ρόστερ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, να αποδεικνύεται με τα 
έγγραφα και τα στοιχεία που καταθέτουν όλοι οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ ότι έχει 
τουλάχιστον τριετή εργασιακή σχέση με ΜΜΕ. Οι ίδιες προϋποθέσεις και για τους παίκτες 
της ΓΓΑ και του ΣΕΗ. 
 
ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 



Άρθρο 1 
Στο ρόστερ κάθε ομάδας δηλώνονται από 18 έως και 35 παίκτες, εκ των οποίων 
τουλάχιστον δέκα (10) δημοσιογράφοι. Είναι υποχρεωτική η ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
του Πρωταθλήματος Τύπου των ρόστερ όλων των ομάδων και οι μεταγραφές των 
παικτών. Στο φύλλο αγώνα δηλώνονται έως 20 παίκτες με δικαίωμα συμμετοχής οι 18. Κατ 
εξαίρεση στους τελικούς πρωταθλήματος και κυπέλλου δηλώνονται 22 και μπορούν να 
αγωνιστούν και οι 22. 
 
Άρθρο 2 
Η αναλογία της ενδεκάδας, από την αρχή ως το τέλος του αγώνα πρέπει να είναι μίνιμουμ 
3 (τρεις) δημοσιογράφοι. Ο αριθμός των τεχνικών και των τιμής ένεκεν είναι απεριόριστος. 
Μπορούν και 11 δημοσιογράφοι, αλλά σε καμία περίπτωση πάνω από 8 τεχνικοί. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί διατάραξη της αναλογίας από τον διαιτητή ή την αντίπαλη 
ομάδα, ο αγώνας διακόπτεται αμέσως, η ομάδα που παρέβη τον κανονισμό μηδενίζεται 
στον συγκεκριμένο αγώνα και της αφαιρούνται 3 βαθμοί. Υποτροπή στην ίδια περίοδο 
τιμωρείται με αφαίρεση 6 βαθμών και δις υποτροπή με αποβολή από το πρωτάθλημα. 
 
Άρθρο 3 
Έλεγχος αναλογίας και ταυτοπροσωπίας με ελεγκτές τους διαιτητές μπορεί να γίνει εφ 
όσον ζητηθεί ανά πάσα στιγμή από την έναρξη έως τη λήξη του αγώνα. Κατά τον έλεγχο 
γίνεται αντιπαραβολή δελτίων με αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα 
οδήγησης των ελεγχόμενων, ενώ ελέγχεται και ο αριθμός της φανέλας τους σε σχέση με 
την αναγραφή στο φύλλο αγώνα. Αν κάποια ομάδα αρνηθεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας, 
υποβάλλεται αμέσως ένσταση από τον αρχηγό της αντίπαλης ομάδας και ο αγώνας δεν 
μπορεί να διεξαχθεί ή συνεχιστεί, ανεξαρτήτως της όποιας εντολής του διαιτητή. Ένσταση 
κατά του κύρους του αγώνα μπορεί να υποβάλλει κάποια ομάδα μέχρι και την πρώτη, 
μετά τον αγώνα, συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής. 
 
Άρθρο 4 
Παίκτης που αρνηθεί να αποδείξει την ταυτότητά του, δεν δικαιούται συμμετοχής και 
καλείται να το κάνει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής. 
 
Άρθρο 5 
Ενστάσεις κατά του κύρους δελτίων που έχουν εκδοθεί από την επιτροπή απαγορεύονται 
κατά τη διάρκεια της περιόδου. Επίσης, όλοι οι εκπρόσωποι με την υπογραφή τους στην 
προκήρυξη αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι δεν αμφισβητούν το κύρος κανενός δελτίου 
που έχει εκδοθεί έως και τις 30/06/2016. Συνεπώς υπό την ίδια έννοια αφού όλα τα δελτία 
παραμένουν ως έχουν, δεν μπορούν να αλλάξουν από κίτρινα σε πορτοκαλί 
δημοσιογραφικά (πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και κατόπιν ισχυρών έγγραφων 
αποδείξεων περί του αντιθέτου, όπως δημοσιογραφική ταυτότητα ΜΜΕ, βεβαίωση 
εργοδότη, αμοιβή με "μπλοκάκι", τουλάχιστον 6 μήνες τον τελευταίο χρόνο πριν την 
έναρξη του πρωταθλήματος, σχετικά υπογεγραμμένα άρθρα ή ρεπορτάζ ή ό,τι άλλο κρίνει 
απαραίτητο η επιτροπή).  
Κίτρινα δελτία παικτών δημοσιογράφων που μόλις γίνονται μέλη της ΕΣΗΕΑ αποκτούν 
ταυτότητα, μετατρέπονται αυτομάτως σε πορτοκαλί. 



 
Άρθρο 6 
Σε περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας παίκτη, οι ομάδες δικαιούνται να 
προσφεύγουν με έγγραφη καταγγελία στην επιτροπή. 
 
Άρθρο 7 
Δεν ξεκινάει κανένας αγώνας, αν δεν έχει αναγραφεί το φύλλο αγώνα και ο διαιτητής δεν 
έχει ελέγξει τα δελτία και την αναλογία. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε ομάδα και έχουν 
παρέλθει 15 λεπτά από την ορισθείσα έναρξη του αγώνα, τότε το παιχνίδι κατακυρώνεται 
υπέρ της αντιπάλου και η υπαίτια ομάδα της ματαίωσης του αγώνα μηδενίζεται. Στο 
φύλλο αγώνα πρέπει να αναγράφονται όλοι όσοι βρίσκονται στον πάγκο των ομάδων και 
με τις ιδιότητές τους, κυρίως ο προπονητής ώστε σε περίπτωση αντιαθλητικής 
συμπεριφοράς να τιμωρείται και να αποβάλλεται. Στο φύλλο αγώνα αναγράφονται όλες οι 
παρατηρήσεις, αλλαγές των παικτών και οι σκόρερ. 
 
Άρθρο 8 
Το βραβείο ήθους απονέμεται σε μία ομάδα η οποία όχι απλώς μόνο δεν δέχτηκε κανένας 
παίκτης της κόκκινη κάρτα, αλλά και κατά κοινή παραδοχή της επιτροπής και των 
διαιτητών ήταν υπόδειγμα ήθους και δεν προκάλεσε το παραμικρό πρόβλημα στη 
διάρκεια του πρωταθλήματος. Βραβείο ήθους με το ίδιο σκεπτικό και τις ίδιες 
προϋποθέσεις και σε έναν παίκτη του πρωταθλήματος. Θα τον επιλέξει από κοινού η 
επιτροπή με τους διαιτητές μεταξύ των παικτών, ένας από κάθε ομάδα που θα προτείνει ο 
κάθε εκπρόσωπος.  
 
ΠΟΙΝΕΣ 
 
Άρθρο 1 
Ποινές σε ομάδες, παίκτες, προπονητές ή παράγοντες καθορίζονται με βάση τον ΚΑΠ, 
εκτός αν ορίζει αλλιώς η προκήρυξη. 
 
Άρθρο 2 
Αποβάλλεται από το πρωτάθλημα με απόφαση της επιτροπής ομάδα που: 
- Συμμετέχει σε ομαδική βιαιοπραγία, ταυτόχρονη επίθεση φραστική ή σωματική από δύο 
ή περισσότερους παίκτες, του προπονητή, του εκπροσώπου ή παράγοντα κατά διαιτητών 
ή αντιπάλων. 
- Παραποιεί ή πλαστογραφεί στοιχεία στα δελτία ή τα δικαιολογητικά. 
- Τιμωρηθεί έστω και μία φορά για πλαστοπροσωπία. 
- Τιμωρηθεί έστω και μία φορά για απόπειρα επηρεασμού διαιτητή. Αν η απόπειρα κριθεί 
επουσιώδης από την επιτροπή, επιβάλλεται ποινή από έγγραφη επίπληξη έως την 
αφαίρεση 5 βαθμών. 
- Προσβάλει βάναυσα το πρωτάθλημα και τον δημοσιογραφικό χώρο με ενέργειες 
παικτών, προπονητή, εκπροσώπου ή παράγοντα. 
- Μηδενιστεί για οποιονδήποτε λόγο τρείς φορές στη διάρκεια του πρωταθλήματος, 
περιλαμβανομένων των αγώνων κυπέλλου και των πλέι οφ. Σε αυτή την περίπτωση τα 



μέχρι της αποβολής αποτελέσματα παραμένουν ως έχουν, ενώ τα επόμενα παιχνίδια 
κατακυρώνονται υπέρ του εκάστοτε αντιπάλου και 3-0 γκολ ανά παιχνίδι. 
Αποβάλλεται από το πρωτάθλημα με απόφαση της επιτροπής παίκτης, προπονητής ή 
παράγοντας που: 
- Αναγραφεί στο φύλλο αγώνα για βιαιοπραγία κατά διαιτητή ή βοηθών. 
- Αναγραφεί στο φύλλο αγώνα για βιαιοπραγία κατά αντιπάλου (παίκτη ή παράγοντα) με 
τρόπο που δεν στοιχειοθετεί στιγμιαία και μη επικίνδυνη αντίδραση για τη σωματική 
ακεραιότητα του δέχοντος την επίθεση. 
- Κριθεί ένοχος πλαστοπροσωπίας. Αν δεν έχει καν δελτίο δεν δικαιούται ποτέ να εκδώσει. 
- Προσβάλει βάναυσα με ενέργειες ή δημόσιες δηλώσεις του το πρωτάθλημα ή τον 
δημοσιογραφικό χώρο. 
- Σε περιπτώσεις εξύβρισης - λόγω ή έργω - διαιτητή ή βοηθών οι παραβάτες (παίκτες, 
προπονητές, παράγοντες)  
τιμωρούνται με ποινές από 6 έως 10 αγωνιστικές, κατά την κρίση του αθλητικού δικαστή. 
- Σε περιπτώσεις βιαιοπραγίας κατά αντιπάλου οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή 6 έως 
10 αγωνιστικών κατά την κρίση του αθλητικού δικαστή.  
- Ομάδα που παίκτες της θα δεχθεί τρείς κόκκινες κάρτες στην ίδια περίοδο για τους 
παραπάνω λόγους θα τιμωρείται με γραπτή επίπληξη. Μετά την τρίτη κόκκινη η ποινή θα 
είναι αφαίρεση τριών βαθμών για κάθε επόμενη κόκκινη. Από την πρώτη επίθεση 3, τη 
δεύτερη 6 και την τρίτη αποβολή από το πρωτάθλημα. Παίκτης που θα δεχτεί 2 απ ευθείας 
κόκκινες κάρτες στο ίδιο πρωτάθλημα μετά τη δεύτερη αποβάλλεται έως το τέλος της 
περιόδου. 
- Αν η ποινή μηδενισμού επιβληθεί στη φάση των πλέυ οφ ή του κυπέλλου η τιμωρούμενη 
ομάδα αποκλείεται από την συνέχεια και τη θέση της παίρνει η αντίπαλος που έπαιζε. 
- Ποινές σε ομάδες ή παίκτες που δεν έχουν εκτιθεί στο σύνολό τους, το υπόλοιπο 
μεταφέρεται για το επόμενο πρωτάθλημα. Το ίδιο ισχύει και για ποινές που επιβάλλονται 
στους τελικούς πρωταθλήματος, κυπέλλου και σούπερ καπ. 
- Οι αποβληθέντες απαγορεύεται να βρίσκονται στον πάγκο όσο διαρκεί η ποινή τους. 
- Σε κάθε περίπτωση επανεξέταση απόφασης επιτρέπεται μόνο αν προκύψουν νέα ισχυρά 
στοιχεία και συμφωνήσουν γι αυτό τα 3/5 των μελών της επιτροπής.   
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Άρθρο 1 
Επιλέγεται από την επιτροπή τόσο για τους αγώνες πρωταθλήματος, όσο και κυπέλλου και 
πλέι οφ, ανάλογα τον αριθμό των ομάδων και τα χρονικά περιθώρια.  
 
ΓΗΠΕΔΑ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Άρθρο 1 
Η διάρκεια του αγώνα είναι 80 λεπτά με δύο ημίχρονα των 40 λεπτών. Στους τελικούς 
πρωταθλήματος και κυπέλλου η διάρκεια είναι 90 λεπτά με δύο ημίχρονα των 45 λεπτών 
και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι. Στο σούπερ καπ η 
διάρκεια είναι 80 λεπτά με δύο ημίχρονα των 40 λεπτών και σε περίπτωση ισοπαλίας 
ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι.  



Άρθρο 2 
Την ευθύνη του προγράμματος πρωταθλήματος έχει η επιτροπή, η οποία ορίζει τα γήπεδα, 
ενώ τους διαιτητές ο διευθυντής οργανωτικού. Η επιτροπή δικαιούται να απορρίψει 
αίτημα αλλαγής ημερομηνίας ή ώρας διεξαγωγής αγώνα, αν κρίνει ότι μπορεί να προκύψει 
ωφέλεια των αντιπάλων ομάδων σε σχέση με τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων. 
 
Άρθρο 3 
Δεν δικαιούται ομάδα να ζητήσει αναβολή παιχνιδιού για οποιονδήποτε λόγο. Αγώνας που 
αναβάλλεται λόγω ανωτέρας βίας (πχ καιρικών συνθηκών ή έκτακτου 
γεγονότος) διεξάγεται σε μέρα και ώρα που θα ορίσει η επιτροπή. 
 
Άρθρο 4 
Έξοδα ενοικίου γηπέδων και αμοιβών διαιτητών και γιατρών βαρύνουν ισόποσα τις δύο 
ομάδες. Αγώνας μπορεί να διεξαχθεί παρουσία μόνο του διαιτητή ή του διαιτητή κι ενός 
βοηθού. Απόντος όμως γιατρού δεν διεξάγεται. Ο γιατρός πρέπει να είναι μέλος του ΙΣΑ 
με στοιχειώδεις αθλητιατρικές γνώσεις και εφοδιασμένος με τα απαραίτητα βοηθήματα. 
Σε περίπτωση έντασης της ομάδας για πλημμελή άσκηση του ιατρικού του 
λειτουργήματος, η επιτροπή κρίνει αν η ένταση είναι βάσιμη και ζητεί τον αποκλεισμό του 
από το πρωτάθλημα, ειδάλλως γίνεται αυστηρή επίπληξη μέσω του διευθυντή 
οργανωτικού. 
 
Άρθρο 5 
Υποχρέωση των διαιτητών είναι η αναγραφή όλων των συμβάντων στο φύλλο αγώνα. Αν 
αποκρύψουν ουσιώδη στοιχεία ή ασκήσουν πλημμελώς τα καθήκοντά τους δεν τους 
καταβάλλεται αποζημίωση. Οι εκπρόσωποι ή αρχηγοί των ομάδων μεριμνούν για τη 
σωστή αναγραφή των αριθμών δελτίων και φανέλας των παικτών,  καθώς και την ένδειξη 
Δ (δημοσιογράφος), ΤΕ (τιμής ένεκεν) και Τ (τεχνικός) στο φύλλο αγώνα. Οι εκπρόσωποι 
υποχρεούνται να συνεννοούνται πριν τους αγώνες για το χρώμα της εμφάνισης, ώστε να 
μη συμπίπτουν. Σε περίπτωση μη τήρησης της αναγραφής όλων των απαραίτητων 
ενδείξεων στο Φ.Α. (ιδιότητες παικτών, αρχηγός, προπονητής, πάγκος) θα επιβάλλεται η 
αφαίρεση ενός βαθμού από την υπαίτια ομάδα. 
 
Άρθρο 6 
Ο εκπρόσωπος της γηπεδούχου ομάδας υποχρεούται να προσκομίσει το φύλλο αγώνα 
στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής. Αν δεν το πράξει η ομάδα του τιμωρείται με 
αφαίρεση ενός βαθμού. 
 
Άρθρο 7 
Για την αναβολή αγώνα λόγω κακοκαιρίας ή ακαταλληλότητας του γηπέδου, αποκλειστικά 
υπεύθυνος είναι ο διαιτητής, ο οποίος αποφασίζει μετά από επιτόπια αυτοψία παρουσία 
των εκπροσώπων ή αρχηγών των δύο ομάδων. Προκειμένου να  αποφευχθεί γενικευμένη 
ταλαιπωρία όλων των ομάδων σε περιπτώσεις κακοκαιρίας, ο διαιτητής και οι εκπρόσωποι 
ή αρχηγοί των δύο ομάδων που αγωνίζονται στις 9 το πρωί υποχρεούνται από τις 7 και 
μισή να βρίσκονται στο γήπεδο ώστε αν κριθεί πως ο αγώνας αναβάλλεται να 
ειδοποιηθούν όλοι οι παίκτες (του πρώτου, αλλά και του δεύτερου αγώνα να μην πάνε στο 



γήπεδο), ενώ σε αντίθετη περίπτωση να ειδοποιηθούν εγκαίρως ιδιαίτερα οι του πρώτου 
αγώνα για να πάνε στο γήπεδο (όπως και οι επόμενοι). Την αμοιβή του διαιτητή σε 
περίπτωση αναβολής καλύπτει η επιτροπή. 
 
Άρθρο 8 
Οι ομάδες που αποκλείονται από τα ημιτελικά του πρωταθλήματος παίζουν μεταξύ τους 
και ο νικητής παίζει στον τελικό κυπέλλου με τον νικητή του ημιτελικού κυπέλλου από τις 
θέσεις 9-13. 
 
Άρθρο 9 
Σε περίπτωση απόλυτης σε αποτέλεσμα και σκορ ισοπαλίας στα παιχνίδια πλέι οφ 
πρωταθλήματος προκρίνεται στον επόμενο γύρο ή στον τελικό η ομάδα με την υψηλότερη 
θέση στην τελική βαθμολογία κατά την περίοδο του πρωταθλήματος. Στα παιχνίδια πλέι 
οφ κυπέλλου σε περίπτωση ισοπαλίας οι ομάδες πηγαίνουν στα πέναλτι. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων στην 8η θέση του πρωταθλήματος προκρίνεται 
στα πλέι οφ η ομάδα που έχει καλύτερη διαφορά γκολ. 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 
Άρθρο 1 
Η θέση του αθλητικού δικαστή είναι αφιλοκερδής. Πρέπει να είναι εν ενεργεία 
δικηγόρος πτυχιούχος Νομικής και η θητεία του ακολουθεί τη θητεία της 
επιτροπής. Ορίζεται με απόφαση της ολομέλειας, μετά από πρόταση της επιτροπής. Σε 
περίπτωση περισσότερων της μιας υποψηφιοτήτων, διεξάγεται μυστική ψηφοφορία και 
εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την πλειοψηφία. Αθλητικός δικαστής για την περίοδο 
2016-17 ορίζεται ο νομικός Θανάσης Γεωργάκης.  
Η θέση του διευθυντή πρωταθλήματος είναι αμειβόμενη και για την περίοδο 2016-
17 ορίζεται ο διαιτητής Σοφιανός Μαράνος. 
 
Άρθρο 2 
Οι αποφάσεις του α.δ. είναι άμεσα εκτελεστές και τελεσίδικες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και με τη σύμφωνη γνώμη των 3/5 των μελών της επιτροπής επιτρέπεται επανεξέταση 
απόφασης του α.δ. αν κριθεί ότι έχουν προκύψει νέα δεδομένα.  
 
Άρθρο 3 
Αντικατάσταση του α.δ. γίνεται μόνο αν αποδειχθεί ότι εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά 
του και με την έγκριση των 3/5 των μελών της επιτροπής. Σε περίπτωση παραίτησής του 
ακολουθείται η ίδια με την εκλογή του διαδικασία αντικατάστασης. Αν προκύψει κενό στη 
θέση του α.δ. χρέη εκτελεί προσωρινά και μέχρι να αποκατασταθεί το κενό ο πρόεδρος της 
επιτροπής. 
 
Άρθρο 4 
Σε περιπτώσεις καταγγελιών ή ενστάσεων ο α.δ. μπορεί να ζητήσει εγγράφως τις απόψεις 
των δύο πλευρών και να καλέσει τους κατά την κρίση του ουσιώδεις μάρτυρες για 
κατάθεση. Ανταπόδειξη σε ότι αφορά διαιτητική κρίση δεν υφίσταται. Ο α.δ μπορεί να 



καλέσει σε απολογία παράγοντες του αγώνα με βάση στοιχεία που προκύπτουν από 
πληροφορίες ή δημοσιεύματα κλπ. 
 
Άρθρο 5 
Ο α.δ. υποχρεούται να εκδίδει τις αποφάσεις του το αργότερο έως την παραμονή της 
επόμενης αγωνιστικής. Αν για οποιονδήποτε λόγο αυτό δεν είναι δυνατό, οι 
αναγραφόμενοι προς τιμωρία στο φύλλο αγώνα, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως 
ότου εκδοθεί η απόφαση. 
 
Άρθρο 6 
Για ότι δεν προβλέπεται στην προκήρυξη ο α.δ. εφαρμόζει τις διατάξεις του ισχύοντος 
ΚΑΠ. Αν κι εκεί δεν υπάρχει πρόβλεψη για το συγκεκριμένο περιστατικό, ο α.δ. εφαρμόζει 
τις γενικές αρχές της νομικής επιστήμης. 
 
Άρθρο 7 
Δεν επιτρέπεται επικοινωνία εκπροσώπων των ομάδων με τον α.δ. και τον διευθυντή 
οργανωτικού. Καταγγελίες, διαμαρτυρίες ή παράπονα κατατίθενται μόνο στην επιτροπή, η 
οποία τον ενημερώνει αν το κρίνει σκόπιμο. 
 
Άρθρο 8 
Η προκήρυξη δεν υπόκειται σε αλλαγές σε αλλαγές μετά την έναρξη της περιόδου και 
ισχύει έως το τέλος της. 
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                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                            Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΣ                         Γ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ 
       
         Ακολουθούν υπογραφές των εκπροσώπων όλων των ομάδων  
 
      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (αλφαβητικά) 
 
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι δηλώνουμε ότι ενημερωθήκαμε εγκαίρως και εκτενώς και 
συμφωνούμε απολύτως αποδεχόμενοι τις διατάξεις της επικαιροποιημένης προκήρυξης 
διεξαγωγής του 30ου Πρωταθλήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο τελεί υπό 
την αιγίδα της ΕΣΗΕΑ και του ΠΣΑΤ. 
 
ΟΜΑΔΑ                  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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