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Μαρούσι, 7  Νοεμβρίου 2019 

Αριθ.πρωτ. 4533 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών - Volley League Α1 Γυναικών 
Αγωνιστικής Περιόδου 2019 - 2020 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ, του 

Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, του Διεθνούς Κανονισμού 

Πετοσφαίρισης, του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Προκήρυξης 

Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 (αριθ. πρωτ. 

2031/31.5.2019), της Συμπληρωματικής Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων (αριθ.πρωτ. 

3925/4.10.2019)  της Ειδικής Προκήρυξης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών – Volley League 

Α1 Γυναικών (αριθ.πρωτ. 2698/25.6.2019) και στη συμπληρωματικής αυτής (αριθ.πρωτ. 

3926/4.10.2019), με απόφαση της Ε.Ε./Ε.Ο.ΠΕ. (αριθ. πρακτικού 144/6.11.2019), το άρθρο 5 

της Ειδικής Προκήρυξης του πρωταθλήματος συμπληρώνεται όπως παρακάτω: 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

η) Κανόνες MARKETING    

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

5. Επιτρεπόμενα Μέσα Προβολής: 

Τα γηπεδούχα σωματεία έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα παρακάτω: 

• Διαφημιστικές πινακίδες περιβάλλοντος αγωνιστικού χώρου 

•  Λάβαρα-Σημαίες σε οποιοδήποτε σημείο εντός του γηπέδου και ανεξάρτητα ύψους 

τοποθέτησης αλλά όχι επάνω στις διαφημιστικές πινακίδες περιβάλλοντος 

αγωνιστικού χώρου 

•  Πανό σε οποιοδήποτε σημείο εντός του γηπέδου και ανεξάρτητα ύψους τοποθέτησης 

αλλά όχι επάνω στις διαφημιστικές πινακίδες περιβάλλοντος αγωνιστικού 

χώρου 

Στα μέσα προβολής επιτρέπεται να εμφανίζονται ΜΟΝΟ: 

•  Εμπορικά Σήματα και άλλα χαρακτηριστικά (μότο, συνθήματα κ.ο.κ.) Εταιρειών 

•  Λογότυπα Αθλητικών Σωματείων 

•   Λογότυπα ΕΟΠΕ και Διοργάνωσης  

Σε περίπτωση τοποθέτησης κοινωνικού ή πέραν των προβλεπομένων παραπάνω 

μηνυμάτων, σε πινακίδα ή σε λάβαρο ή σε σημαία ή σε πανό, αυτό θα γίνεται μόνο 

κατόπιν σχετικής έγκρισης της ΕΟΠΕ. Για το λόγο αυτό το σωματείο θα πρέπει να στείλει 

στην ΕΟΠΕ τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα το 

σχετικό αίτημα με το πλήρες κείμενο του μηνύματος. 

Ο Παρατηρητής Αγώνα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο σωστής τοποθέτησης των Μέσων 

προβολής. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα αναγραφόμενα στην παρούσα, ο αγώνας 

δεν ξεκινάει και/ή συνεχίζεται, εάν δεν επανέλθουν στην σωστή τους θέση, ενώ όσα Μέσα 

Προβολής δεν τηρούν τις προϋποθέσεις αυτές, πρέπει να απομακρύνονται, με ευθύνη του 

γηπεδούχου Σωματείου. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

  

                   Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας 

 

             Γιώργος Καραμπέτσος                                                    Νεκτάριος Χαλβατζής 
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