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Mαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2022 

Αριθ.πρωτ. 4346 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Volley League Α1 Γυναικών 

Αγωνιστικής Περιόδου 2022 - 2023 
 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ, του Γενικού 

Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, του Διεθνούς Κανονισμού 

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

Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2022-2023 με αριθ. πρωτ. 

2938/7.7.2022, της Συμπληρωματικής Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων με αριθ.πρωτ. 

4346/2.11.2022, της Ειδικής Προκήρυξης της Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Volley 

League Α1 Γυναικών 2022-2023 με αριθ.πρωτ. 3065/26.7.2022 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

3299/24.8.2022 Συμπληρωματικής Ειδικής Προκήρυξης του πρωταθλήματος, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ (αριθ. πρακτικού 70/31.10.2022), τα άρθρο 5, 13 και 20 της 

Ειδικής Προκήρυξης του πρωταθλήματος τροποποιούνται όπως παρακάτω: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

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

η) Κανόνες MARKETING    

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

3. α) Διαφημιστικές πινακίδες και αυτοκόλλητων δαπέδου χορηγών-υποστηρικτών  

  Πρωταθλήματος (Παράρτημα III) 

Τα σωματεία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΑ να τοποθετούν στα γήπεδα τις διαφημίσεις των 

χορηγών ή υποστηρικτών του πρωταθλήματος στα σημεία που θα προβλέπονται 

στο Layout του γηπέδου που θα σας σταλεί έγκαιρα. 

Συγκεκριμένα οι θέσεις που δεσμεύονται από την ΕΟΠΕ για την προβολή των 

χορηγών του πρωταθλήματος είναι: 

- 4 θέσεις πινακίδων (διαστάσεων 3,4 Χ 1μ), από τις οποίες η μία θα είναι η 

ταυτότητα της διοργάνωσης της Volleyleague Α1 Γυναικών. 

-  2 αυτοκόλλητα stickers (3,40 X 1 μ.) εντός του αγωνιστικού χώρου (1 σε κάθε 

σερβίς) 

-  2 αυτοκόλλητα stickers (διάσταση 1 Χ 3) μπροστά από τους πάγκους των 

ομάδων (1 σε κάθε πάγκο) 

- έως 4 αυτοκόλλητα stickers (διάσταση 1 Χ 3) στον αγωνιστικό και στον 

περιβάλλοντα χώρο 

- Λογότυπα στο Φιλέ. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίσουν τη 

δυνατότητα προβολής του 50 % του χώρου του επίσημων  χορηγών της ΕΟΠΕ 

κατά μήκος της φάσας του φιλέ στο ανώτερο τμήμα του φιλέ (όταν υπάρχει 

τηλεοπτική μετάδοση αγώνα από το εκάστοτε γήπεδο) 
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β) Οι θέσεις Διαφημιστικών πινακίδων και αυτοκόλλητων δαπέδου που είναι 

διαθέσιμα για εκμετάλλευση από τα Σωματεία για την προβολή των χορηγών τους 

είναι (Παράρτημα III): 

-   20 θέσεις πινακίδων (διαστάσεων 3,4 Χ 1μ)  αγωνιστικού χώρου 

- έως 10 αυτοκόλλητα stickers (διάσταση 1 Χ 3) στον αγωνιστικό και στον 

περιβάλλοντα χώρο 

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

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Θ της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4346/2.11.2022 Συμπληρωματική Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων, 

σε κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος, μέχρι οκτώ (8) άτομα, κατά την κρίση της ομάδας, έχουν 

δικαίωμα να παρευρίσκονται στον πάγκο εφοδιασμένοι με τις ταυτότητες που θα εκδοθούν από 

την ΕΟΠΕ ή σε περίπτωση προπονητή από τον ΣΕΠΠΕ, οι οποίοι θα έχουν μία και μόνον από τις 

παρακάτω ιδιότητες: 

1. Προπονητής 

2. Βοηθός Προπονητή 

3. Βοηθός Προπονητή ή Γυμναστής 

4. Φυσιοθεραπευτής 

5. Ιατρός ομάδας 

6. Έφορος 

7. Φροντιστής 

8. Στατιστικολόγος 

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

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Όροι Θεατών για παρακολούθηση των Αγώνων: 

Κάθε Σωματείο είναι υποχρεωμένο να αναρτήσει σε εμφανές σημείο του Γηπέδου Διεξαγωγής 

των Αγώνων του Πρωταθλήματος και σε κάθε Έντυπο που διανέμεται στην διάρκεια των 

αγώνων (Εισιτήριο, Φυλλάδιο κ.λ.π.) συγκεκριμένους Όρους για τους Θεατές. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Οι όροι θεατών για την παρακολούθηση των αγώνων καταγράφονται στο Παράρτημα IV.  

 

 

 

                       Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

 

                 Γιώργος Καραμπέτσος                                            Νεκτάριος Χαλβατζής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI 
 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ MARKETING  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

 

Όροι Θεατών για παρακολούθηση των Αγώνων Volleyleague Γυναικών 

2022-2023 

 

Αγαπητοί Θεατές, 

Καλώς ήλθατε σε αγώνα του Πρωταθλήματος Volleyleague Γυναικών 2022-

2023. Με την είσοδό σας για την  παρακολούθηση του αγώνα, αποδέχεστε τους 

παρακάτω όρους που έχουν σαν στόχο, την εξασφάλιση της ακεραιότητας του 

Πρωταθλήματος 

-  Δεν πρέπει, ενώ βρίσκεστε στον Χώρο του Γηπέδου Διεξαγωγής του Αγώνα, 

να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή για την εγγραφή ή 

μετάδοση οποιουδήποτε ακουστικού, οπτικού ή οπτικοακουστικού υλικού ή 

οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένων που αφορούν την πρόοδο, τη 

διεξαγωγή ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του Αγώνα για στοιχηματικές 

δραστηριότητες, εμπορικές διαφημίσεις χωρίς άδεια ή οποιουσδήποτε άλλους 

σκοπούς που αντιβαίνουν στους όρους διεξαγωγής της διοργάνωσης, εκτός 

εάν υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση ή άδεια από την Ε.Ο.ΠΕ. 

-  Η χρήση των κινητών συσκευών (τηλέφωνα, tablet κ.λ.π.) επιτρέπεται 

αυστηρά για προσωπική χρήση. 

- Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από οποιαδήποτε μη 

εξουσιοδοτημένη εγγραφή ή μετάδοση εκχωρούνται (μέσω της παρούσας, η 

οποία ενέχει θέση εκχώρησης μελλοντικών δικαιωμάτων) στην ΕΟΠΕ. 

Συμφωνείτε δε περαιτέρω (εάν και όποτε ζητηθεί από την ΕΟΠΕ) να προβείτε 

άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εκχωρήσετε το οποιοδήποτε 

δικαίωμα στην  ΕΟΠΕ.  

-  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις, 

ενδέχεται να μην επιτραπεί η είσοδός σας ή  να σας ζητηθεί να αποχωρήσετε 

από το Γήπεδο. 


