
      

 

Αγαπητέ αρχηγέ, 

Καταρχήν θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό κάθε ομάδα της ΣΑΚΑ LIGA να 

έχει τη δική της εμφάνιση και κατ’ εξαίρεση (σε περιπτώσεις που ξεχάσει κάποιος / 

χαθεί ή δεν πλυθεί κάποιου η εμφάνιση / προστεθεί παίκτης στο ρόστερ ομάδας) να 

χρησιμοποιούνται οι βοηθητικές εμφανίσεις (σαλιάρες). Ο λόγος είναι, πέραν του 

προφανούς (ομοιόμορφη εμφάνιση / προσωπική εμφάνιση παίκτη / καθαριότητα κλπ.) 

ότι θεωρούμε ότι ΣΑΚΑ LIGA δε θα ξαναβρεθεί στο δρόμο κανενός και όλα τα ενθύμια 

από εκεί (δεδομένου και του εύλογου κόστους της δραστηριότητας) αποτελούν 

ευκαιρίες για τον καθένα μας. Εμφανίσεις, φωτογραφίες και video θα συνοδεύουν τις 

ομάδες και τον κάθε παίκτη χωριστά από ένα σημείο και μετά, και (από προσωπική 

εμπειρία μιλώντας) πάντα λέω ότι, όταν κάτι πολύ όμορφο τελειώνει, τέτοιου είδους 

ενθύμια θα κρατούν πολύ πιο ζωντανή την εμπειρία. 

Μετά από την εισαγωγή, στην ουσία. Σύμφωνα με τον κανονισμό, και λόγω 

τάξης / οργάνωσης και – κυρίως - λόγω υποχρέωσης προς τον εκάστοτε χορηγό, δεν 

επιτρέπεται να αγωνιστεί παίκτης χωρίς εμφάνιση στη ΣΑΚΑ LIGA, κύρια ή βοηθητική. 

Το συγκεκριμένο άρθρο το τηρούμε απαρέγκλιτα και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Για την 

προμήθεια εμφανίσεων, υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές : 

a. Η χρήση ομοιόμορφων βοηθητικών εμφανίσεων που παρέχονται από τη ΣΑΚΑ LIGA 

κάθε αγωνιστική. Πλεονέκτημα το μηδενικό κόστος, μειονέκτημα η μειωμένη υγιεινή 

κάποιες φορές. 

b. Η προμήθεια και χρήση «ατομικών» βοηθητικών εμφανίσεων (σαλιάρες όπως αυτές 

που έχουμε στο σάκο) με το σήμα της ΣΑΚΑ LIGA, το χορηγό, το όνομα της ομάδας 

και – προαιρετικά – αριθμού σαλιάρας στην πλάτη. Πλεονέκτημα το μικρό κόστος, 

μειονέκτημα η μέτρια ποιότητα και η έλλειψη αίσθησης «εμφάνισης». 

c. Η προμήθεια μόνο φανέλας τύπου Τ-shirt (όπως έχουμε για ειδικές χρήσεις στη 

ΣΑΚΑ LIGA) σε ποικιλία χρωμάτων με το σήμα της ΣΑΚΑ LIGA, το χορηγό, το όνομα 

της ομάδας, και αριθμό στη φανέλα. Πλεονέκτημα το σχετικά μικρό κόστος, 

μειονέκτημα το ότι δεν αποτελεί «πλήρη» εμφάνιση, με σορτς και κάλτσες. 



d. Η προμήθεια και χρήση κανονικής εμφάνισης με το σήμα της ΣΑΚΑ LIGA, το 

χορηγό, το όνομα της ομάδας, όνομα παίκτη και αριθμό στη φανέλα. Πλεονέκτημα 

η πλήρης εμφάνιση, κανένα μειονέκτημα για μένα, για κάποιες ομάδες υπάρχει η 

αντίρρηση ότι, αν διαλυθούν την επόμενη χρονιά δεν υπάρχει λόγος να 

επιβαρύνονται οικονομικά οι παίκτες. 

Οι τρεις τελευταίες επιλογές (b,c,d) μπορούν να υλοποιηθούν με δύο 

τρόπους : Είτε η ίδια η ομάδα να προμηθευτεί εμφανίσεις απ’ όπου και με όποιο 

κόστος επιθυμεί (κύριες, Τ-shirt ή βοηθητικές) και εμείς παρέχουμε ηλεκτρονικά το 

σήμα και το χορηγό, οπότε η ομάδα επιβαρύνεται στο μαγαζί που κάνει τις 

εμφανίσεις και με τα τυπώματα χορηγού / σήματος ΣΑΚΑ LIGA (κόστος που είναι 

αρκετά σημαντικό και θα πρέπει να υπάρχει εκτίμηση από πριν στον αρχηγό 

δεδομένης της τετραχρωμίας των τυπωμάτων), είτε να γίνει η παραγγελία μέσω 

ΣΑΚΑ LIGA. Πολλή προσοχή στην περίπτωση που σε προσφορά δε σας εκτιμήσουν 

το κόστος της «μήτρας» εκτυπώσεων, μια τετραχρωμία μπορεί να φτάσει και τα 

500 ευρώ!!! 

Ειδικά για την περίπτωση παραγγελίας μέσω ΣΑΚΑ LIGA (που για προφανείς 

λόγους προτιμά το 95% των ομάδων), η ΣΑΚΑ LIGA έχει λάβει προσφορές από 

πλειάδα εταιρειών και έχει προχωρήσει σε δύο συμβάσεις προμήθειας εμφανίσεων : 

για τα πρώτα δύο χρόνια (2007-2009) με την εταιρεία Uhlsport και 

για τα τρία επόμενα (2009-2012 και συνεχίζεται και φέτος με την εταιρεία Legea 

(ιταλική – ντύνει την Εθνική Ιταλίας και πάρα πολλές ομάδες στην Ευρώπη).  

 Η προσφορά περιλαμβάνει : 

 Εμφάνιση πλήρη (επιλογή από 4 εμφανίσεις σε 10 χρώματα ανά εμφάνιση) 

με μπλούζα, σορτς, κάλτσες και πέντε τυπώματα στη φανέλα (σήμα, χορηγό, 

αριθμό παίκτη, όνομα παίκτη, όνομα ομάδας). Οι τιμές κυμαίνονται από 27,5 

– 40 ευρώ ανά παίκτη και 40 ευρώ για τον τερματοφύλακα τελικές (με ΦΠΑ). 

 Εγγύηση για δύο χρόνια ότι μετά την πρώτη παραγγελία θα έρχονται ως 

πρόσθετες ακόμη και μία-μία εμφάνιση όσες φορές χρειαστεί. 

 Σε περίπτωση λάθους αλλαγή εμφάνισης (μέγεθος, τύπωμα, αριθμός) χωρίς 

κανένα κόστος για τον παίκτη, εφόσον το λάθος είναι ευθύνη της εταιρείας, 

άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση ή διαφωνία. (έχει ήδη γίνει 5-6 φορές, 

είναι εντάξει σε αυτό). 



 Ελεύθερη επιλογή από 250 και πλέον επιλογές (είδος & χρώματα) από το 

βιβλίο της εταιρείας, με τη διαφορά ότι η τιμή θα είναι ενδεχομένως 

διαφορετική (στην πράξη σπάνια ξεπερνά τα 40 ευρώ ανά εμφάνιση ό,τι και 

να επιλεγεί). 

 Κάθε αρχηγός επιλέγει ελεύθερα όποια επιλογή από τις παραπάνω θελήσει, 

χωρίς αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που επιλέξει την διαδικασία μέσω ΣΑΚΑ LIGA, θα 

πρέπει να συμπληρώσει το συνημμένο excel με όλα τα στοιχεία που λείπουν (είναι 

συμπληρωμένο ένα όνομα ως οδηγός, το αλλάζεις φυσικά), με ιδιαίτερη προσοχή σε 

μεγέθη – τυπώματα. Το στέλνετε στον εκάστοτε υπεύθυνο, το ελέγχει, επικοινωνεί 

μαζί σας αν χρειαστεί και το αποστέλλει στην εταιρεία. Με την ολοκλήρωση των 

εμφανίσεων (τυπωμένες), ο αρχηγός μπορεί είτε να πάει ο ίδιος να παραλάβει τις 

εμφανίσεις πληρώνοντας μετρητοίς το αντίτιμο είτε να το αναθέσει στον υπεύθυνο 

της LIGA, που τις παίρνει αντ’ αυτού, του τις παραδίδει στον επόμενο αγώνα της 

ομάδας μαζί με την απόδειξη (μία, στην συμφωνημένη τιμή με όλο τον ΦΠΑ 23% 

στο όνομα του αρχηγού – μετράει στην εφορία) και εξοφλείται ο υπεύθυνος επί 

τόπου (που έχει ήδη φυσικά πληρώσει). 

 Δύο συμβουλές : Πάρτε μια εμφάνιση παραπάνω (και μοιράστε το κόστος) 

πάντοτε χρειάζεται και, αν πάρετε σαλιάρες (9 ευρώ πλέον ΦΠΑ η μια), πάρτε δύο 

παραπάνω για παίκτες και δύο διαφορετικού χρώματος για τερματοφύλακες. Οι 

σαλιάρες βγαίνουν σε τέσσερα χρώματα μόνο (λαχανί, πορτοκαλί, μπλε & κόκκινες). 

Για κάθε άλλη πληροφορία (διαθέσιμες εμφανίσεις, τιμές ανά εμφάνιση, 

χρόνοι παράδοσης, μεγέθη, χρώματα, βοηθητικές εμφανίσεις), φέτος υπεύθυνος 

εμφανίσεων είναι ο Μιχάλης Ιωακειμίδης ’88 (6944-612210, 

ioakmike@hotmail.com). 

 Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. 

 

Η Επιτροπή της ΣΑΚΑ LIGA 
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