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Α. Σχεδιασμός Πρωταθλήματος “Super League ΟΠΑΠ” 

 

Ο σχεδιασμός για το Πρωτάθλημα “Super League ΟΠΑΠ” ξεκίνησε με τη λήξη της 

προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου (2010 – 2011) και ολοκληρώθηκε με την έναρξη 

του Πρωταθλήματος. Η περίοδος του σχεδιασμού του Πρωταθλήματος αγωνιστικής 

περιόδου 2011 – 2012, περιλάμβανε προγραμματισμένες επισκέψεις σε όλα τα 

γήπεδα των ΠΑΕ – Μελών, προγραμματισμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο καθώς και 

συμμετοχή στην τροποποίηση κανονισμών και προκηρύξεων.  

 

Ι. Προγραμματισμένες επισκέψεις σε όλα τα γήπεδα των ΠΑΕ – Μελών της Super 

League πριν την Επίσημη Έναρξη του Πρωταθλήματος 

 

Η Αγωνιστική Διεύθυνση είχε την επιμέλεια της οργάνωσης και την ευθύνη του 

συντονισμού των επισκέψεων σε όλα τα γήπεδα της Super League. Οι επισκέψεις στα 

γήπεδα των Π.Α.Ε. που ανήκουν στη “Super League Ελλάδα” πραγματοποιήθηκαν   

από κλιμάκιο της διοργανώτριας και κύριο σκοπό είχαν την επισήμανση και επίλυση 

των προβλημάτων που είχαν καταγραφεί ενδελεχώς καθ’ όλη την προηγούμενη 

αγωνιστική περίοδο όσο αφορά σε θέματα αγωνιστικά, διοργάνωσης αγώνων, 

υπηρεσιών Τύπου, marketing, ασφαλείας, τηλεοπτικής κάλυψης, κ.α.. Στις επισκέψεις 

στα γήπεδα παραβρέθηκαν επίσης και στελέχη των εταιρειών που συνεργάζονται με 

τη “Super League Ελλάδα” (Nova, GalanisSportsData, ΟΠΑΠ).  

 

ΙΙ. Τροποποίηση κανονισμών και προκηρύξεων 

 

Μετά από συναντήσεις και συζητήσεις με στελέχη των ΠΑΕ – μελών έγινε 

τροποποίηση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος με την προσθήκη διατάξεων που 

αποβλέπουν στη βελτίωσή της. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ο Κανονισμός Διεξαγωγής 

Πρωταθλήματος “Super League ΟΠΑΠ”, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

Προκήρυξης και εισάγει καινοτομίες σχετικά με τη διοργάνωση του Πρωταθλήματος 

και τη διεξαγωγή των αγώνων. Συγκεκριμένα: 

 

 Αναβαθμίστηκε το οργανόγραμμα διοργάνωσης αγώνων με τη συμμετοχή 

στελεχών των Π.Α.Ε. 
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 Οριοθετήθηκαν οι κύριες αρμοδιότητες των στελεχών που συμμετέχουν στη 

διαδικασία διοργάνωσης αγώνων. 

 Διευθετήθηκαν θέματα που αφορούσαν στην παρουσία των εμπλεκομένων στη 

διοργάνωση των αγώνων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των αγώνων 

στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια. 

 Έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην οικονομική εκκαθάριση των αγώνων 

προκειμένου να συμβαδίζουν με τα όσα ορίζονται στις επικείμενες διατάξεις. 

 Ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν στους συνεργάτες και χορηγούς της “Super 

League Ελλάδα” (υπηρεσίες χορηγών, υποχρεώσεις Π.Α.Ε. σχετικά με τις 

χορηγικές συμβάσεις). 

 Έγινε αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που θα πρέπει να παρέχουν οι Π.Α.Ε. 

στους δημοσιογράφους και στους φωτογράφους.  

 

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν προτάσεις για την αναθεώρηση του Κ.Α.Π.. Η 

Αγωνιστική Διεύθυνση συμμετείχε στο σχεδιασμό και υποστήριξε την εφαρμογή του 

νέου ηλεκτρονικού Φύλλου Αγώνα που εφαρμόστηκε από την αγωνιστική περίοδο 

2011 – 12. Τέλος, υλοποιήθηκαν βελτιώσεις στον Κανονισμό Παρατηρητών και 

Συντονιστών Εγκατάστασης σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, στον 

Κανονισμό Στολών, ο οποίος ορίζει τα κριτήρια έγκρισης της ποδοσφαιρικής στολής 

καθώς και τις προϋποθέσεις για τη διαφήμιση των χορηγών του συλλόγου και την 

εμφάνιση της σήμανσης του κατασκευαστή της στολής του συλλόγου, όπως και τα 

στοιχεία αναφοράς του συλλόγου και της Super League. 

 

Ο σχεδιασμός ολοκληρώθηκε με την περάτωση των διαδικασιών που σχετίζονται με 

τη διοργάνωση του Πρωταθλήματος και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες: 

 Επικύρωση συμβολαίων κατά τη μετεγγραφική περίοδο Ιούλιος – Αύγουστος 

2011 

 Σύνταξη Εγχειριδίων και εντύπων για τους Παρατηρητές και τους Συντονιστές 

 Ολοκλήρωση του Πλαισίου Λειτουργίας Αγωνιστικής Διεύθυνσης που 

περιλαμβάνει συνολικά τις αρμοδιότητες της Αγωνιστικής Διεύθυνσης και τις 

υφιστάμενες αρμοδιότητες των επιμέρους τομέων 

 Σύνταξη Εγχειριδίου για τους Επαναφορείς Μπάλας (Ball - Boys) 

 Έκδοση διαπιστεύσεων για τα στελέχη που συμμετέχουν στο οργανόγραμμα 

διοργάνωσης αγώνων καθώς και για τους εξωτερικούς συνεργάτες της 

Διοργανώτριας 
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 Συγκέντρωση δηλώσεων συμμετοχής και απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις 

Π.Α.Ε (δηλώσεις συμμετοχής, άδειες, καταστάσεις υγείας ποδοσφαιριστών κλπ) 

 Επιμέλεια και διανομή εγγράφων και εκδόσεων σχετικά με το Πρωτάθλημα “Super 

League Ελλάδα” (Οικονομικές Εκκαθαρίσεις, Έντυπα κλπ) 

 

Β. Θέματα Διοργάνωσης Πρωταθλήματος “Super League ΟΠΑΠ”  

 

Ι. Συντονισμός Διεξαγωγής Αγώνων 

 

Η Αγωνιστική Διεύθυνση επιμελείται του συντονισμού διεξαγωγής και της 

παρακολούθησης των αγώνων. Για αυτό το σκοπό πραγματοποιούνται επισκέψεις στα 

στάδια/γήπεδα και στα γραφεία των Π.Α.Ε. από στελέχη της διοργανώτριας σε όλη 

την Ελλάδα. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία τόσο με τα επιτελικά στελέχη των Π.Α.Ε. 

όσο και με τους συντονιστές εγκατάστασης προκειμένου τα θέματα που προκύπτουν 

να επιλύονται άμεσα. Παράλληλα, στα πλαίσια της προετοιμασίας και της διασφάλισης 

της άρτιας διεξαγωγής των αγώνων, η “Super League Ελλάδα” πραγματοποιεί τις 

κάτωθι ενέργειες πριν και κατά την ώρα που διεξάγονται οι αγώνες:  

 

 Συνάντηση Ομάδας Διεξαγωγής Αγώνων (Σ.Ο.Δ.Α.) 

Η Αγωνιστική Διεύθυνση οργανώνει και επιμελείται της καθιερωμένης εβδομαδιαίας 

συνάντησης των επιτελικών στελεχών της “Super League Ελλάδα”, η οποία 

διεξάγεται 2-3 ημέρες πριν την τέλεση των αγώνων. Σε αυτές τις συναντήσεις γίνεται 

ο απολογισμός της προηγούμενης αγωνιστικής σε όλα τα θέματα  που αφορούν στη 

διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων (αγωνιστικά, υπηρεσιών Τύπου, marketing, 

ασφαλείας, τηλεοπτικής κάλυψης, κ.α.). Επιπροσθέτως, συγκεντρώνονται και 

αναλύονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες για την επόμενη αγωνιστική και 

αντιμετωπίζονται τυχόν ζητήματα που έχουν προκύψει με την εξεύρεση των 

απαιτούμενων λύσεων.   

 

 Συνάντηση Προετοιμασίας Αγώνων 

Οι συναντήσεις προετοιμασίας αγώνων συγκαλούνται από τον παρατηρητή του 

εκάστοτε αγώνα σε αίθουσα του γηπέδου, σε πρωινή ώρα κατά τις ημέρες 

διεξαγωγής. Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των 

εμπλεκομένων πλευρών (Super League, ΠΑΕ, διαιτητές, αστυνομία, κ.α.) 
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προκειμένου να εξασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, να λύσουν 

προβλήματα που εκκρεμούν και να ενημερωθούν σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. 

 

 Κέντρο Επιχειρήσεων Αγώνων (Κ.Ε.Α.) 

Την αγωνιστική περίοδο 2011-2012 λειτούργησε το Κέντρο Επιχειρήσεων Αγώνων με 

σκοπό τόσο να υποστηρίξει τις Π.Α.Ε. – μέλη και τα στελέχη της διοργανώτριας στο 

έργο τους όσο και να βελτιώσει την τηλεοπτική εικόνα των αγώνων. Το κέντρο 

λειτουργεί τις ημέρες και ώρες των αγώνων με την παρουσία στελεχών της 

διοργανώτριας και τη χρήση τηλεοράσεων, υπολογιστή, internet, τηλεφώνου και fax. 

Τα στελέχη της Διοργανώτριας παρακολουθούν ταυτόχρονα και ζωντανά το σύνολο 

των αγώνων, καταγράφουν τα τυχόν προβλήματα, γίνονται δέκτες πληροφοριών και 

παρεμβαίνουν για την επίλυση των προβλημάτων. Για την καλύτερη λειτουργία του 

κέντρου έχει συνταχθεί από την Αγωνιστική Διεύθυνση εξειδικευμένο Εγχειρίδιο 

Λειτουργίας και πίνακάς ελέγχου (checklist) έτσι ώστε το κάθε στέλεχος σε υπηρεσία 

να ενεργεί βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών. 

 

ΙΙ. Διοίκηση Παρατηρητών Αγώνων και Συντονιστών Εγκατάστασης 

 

Στην Αγωνιστική Διεύθυνση λειτουργεί ξεχωριστό τμήμα που επικοινωνεί καθημερινά 

με τους παρατηρητές των αγώνων και τους συντονιστές εγκαταστάσεων, συντονίζει 

την τυχόν μετάβαση και διαμονή τους στις πόλεις διεξαγωγής των αγώνων, 

διαχειρίζεται τα έγγραφα ορισμού και ενημέρωσης των ίδιων αλλά και των Π.Α.Ε. και 

καταχωρεί τις εκθέσεις των παρατηρητών και τις αναφορές των συντονιστών 

δημιουργώντας μια πλήρως ενημερωμένη βάση δεδομένων όσο αφορά στα θέματα 

διοργάνωσης των αγώνων. Ακόμη, συντονίζει την παρουσία τους στις συναντήσεις με 

την Αστυνομία για τη σύσκεψη των μέτρων τάξης του εκάστοτε αγώνα σε 

προηγούμενη ημερομηνία. Πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων, το τμήμα 

παρατηρητών ενημερώνει ηλεκτρονικά και τηλεφωνικώς τους παρατηρητές για 

θέματα που αφορούν στους αγώνες, αποφάσεις της διοργανώτριας ή άλλων 

οργάνων.  

 

Βάσει των παρατηρήσεων και επισημάνσεων των παρατηρητών και των συντονιστών, 

η Αγωνιστική Διεύθυνση επικοινωνεί με τις Π.Α.Ε. για τη βελτίωση των συνθηκών, 

αλλά και διαδικασιών στο εκάστοτε γήπεδο. 
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Το σώμα των Παρατηρητών και Συντονιστών αποτελείται από ικανούς εξωτερικούς 

συνεργάτες οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία, μόρφωση και ικανότητες. Η αξιολόγησή 

τους πραγματοποιείται μέσα από ένα πλαίσιο κριτηρίων σε τομείς όπως η αξιοπιστία, 

η οργανωτικότητα, η επικοινωνία, η διαχείριση κρίσεων και η γνώση των κανονισμών. 

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη και παράμετροι όπως τα τυπικά προσόντα, η εμπειρία, η 

προσωπικότητα και η εντοπιότητα. Η “Super League Ελλάδα” πραγματοποιεί 

εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη συμμετοχή όλων των παρατηρητών αγώνων και των 

συντονιστών εγκατάστασης. Τα σεμινάρια καλύπτουν θέματα που σχετίζονται με τη 

διοργάνωση αγώνων όπως αγωνιστικά, ασφάλεια, marketing και ΜΜΕ.  

 

III. Ηλεκτρονική καταχώρηση Φύλλων Αγώνα, Εξέταση Συμβολαίων και Στατιστική 

Παρακολούθηση 

 

Τα στελέχη της Αγωνιστικής Διεύθυνσης καταχωρούν ηλεκτρονικά τα 240 Φύλλα 

Αγώνα της κανονικής περιόδου και τα 12 Φύλλα Αγώνα των Play Offs. Τα δεδομένα 

(στατιστικά στοιχεία, εισιτήρια κ.α.) που αφορούν στο σύνολο του Πρωταθλήματος 

“Super League ΟΠΑΠ” καταχωρούνται ηλεκτρονικά με στόχο την ανάλυση και την 

εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων καθώς και τη διαχείριση αρχείου. Επίσης, 

καταχωρούνται ηλεκτρονικά οι ποινές ποδοσφαιριστών και ομάδων από τα 

δικαιοδοτικά όργανα καθώς και τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών των Π.Α.Ε.-

μελών.  Τέλος, για τέταρτη συναπτή χρονιά τηρήθηκε η αξιολόγηση Fair Play βάση 

κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από την UEFA. Τα κριτήρια είναι οι κόκκινες και 

κίτρινες κάρτες, το θετικό παιχνίδι των ομάδων, ο σεβασμός προς τον αντίπαλο, ο 

σεβασμός προς τον διαιτητή, η συμπεριφορά των παραγόντων και η συμπεριφορά 

των θεατών.  

 

IV. Λειτουργικός Σχεδιασμός Γηπέδων/ Σταδίων 

 

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2011 – 12, ξεκίνησε ο Λειτουργικός Σχεδιασμός των 

Γηπέδων των Π.Α.Ε. – μελών της “Super League Ελλάδα”. Το γήπεδο που επιλέχθηκε 

πιλοτικά ήταν το γήπεδο του Παναιτωλικού. Η προετοιμασία και η ολοκλήρωση του 

εγχειρήματος, η οποία περιλάμβανε επί τόπου συναντήσεις με όσους εμπλέκονται στη 

διοργάνωση των αγώνων και την σύνταξη του Λειτουργικού Σχεδιασμού, διήρκεσε 

σχεδόν 3 μήνες. Ο Λειτουργικός Σχεδιασμός των Γηπέδων, ο οποίος θα υλοποιηθεί 

για κάθε στάδιο-εγκατάσταση περιλαμβάνει πληροφορίες όπως χάρτες των γηπέδων, 
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τρόπους πρόσβασης, ροές κίνησης εμπλεκομένων, τοποθέτηση υλικών και 

εξοπλισμού χώρων, χρονοδιαγράμματα βάσει εγκατάστασης, οργανόγραμμα 

εγκατάστασης, σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και περιγραφή εργασιών του 

ανθρώπινου δυναμικού.  

 

V. Λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου και Έγκρισης Συμβολαίων 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου και Έγκρισης Συμβολαίων λειτούργησε από στελέχη της 

διοργανώτριας, την περίοδο από 01.07.2011 έως 30.06.2012 σε 62 συνεδριάσεις της 

Επιτροπής ενέκριναν και επικύρωσαν 368 συμβόλαια, εκ των οποίων τα 34 ήταν 

συμφωνητικά τροποποίησης και τα 13 συμβόλαια δανεισμού. 

 

VΙ. Συμμετοχή στην Επιτροπή Αποτίμησης ποδοσφαιριστών 

 

Στέλεχος της Αγωνιστικής Διεύθυνσης συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Αποτίμησης 

της αξίας των ποδοσφαιριστών που έχει συσταθεί από το Υπουργείο πολιτισμού 

(Ν.2725/1999, άρθρο 76 α, όπως ισχύει σήμερα), με σκοπό τον προσδιορισμό της 

αξίας των ποδοσφαιριστών. 
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Γ. Αγωνιστικά Στοιχεία 

 

Τελική Βαθμολογία Πρωταθλήματος “Super League ΟΠΑΠ” – Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 

Α/Α ΑΓ. ΒΑΘ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΔΙΑΦ. Ν Ι Η ΑΓ. ΒΑΘ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΔΙΑΦ. Ν Ι Η ΑΓ. ΒΑΘ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΔΙΑΦ. Ν Ι Η ΒΑΘ. ΓΚΟΛ

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 30 73 70 17 53 23 4 3 15 38 38 9 29 12 2 1 15 35 32 8 24 11 2 2

2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 66 54 23 31 22 3 5 15 39 33 10 23 13 0 2 15 30 21 13 8 9 3 3 4

3 Π.Α.Ο.Κ. 30 50 45 27 18 14 8 8 15 27 22 13 9 8 3 4 15 23 23 14 9 6 5 4 4 0

4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 30 50 32 26 6 13 11 6 15 31 17 8 9 9 4 2 15 19 15 18 -3 4 7 4 1 0

5 Α.Ε.Κ. 30 48 36 30 6 13 9 8 15 32 18 7 11 9 5 1 15 16 18 23 -5 4 4 7 0

6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 30 45 30 34 -4 13 6 11 15 29 17 8 9 8 5 2 15 16 13 26 -13 5 1 9

7 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 30 39 33 42 -9 11 6 13 15 22 18 20 -2 6 4 5 15 17 15 22 -7 5 2 8

8 Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 30 38 30 35 -5 10 8 12 15 23 15 15 0 6 5 4 15 15 15 20 -5 4 3 8

9 ΑΡΗΣ 30 37 29 33 -4 10 10 10 15 26 19 14 5 7 5 3 15 14 10 19 -9 3 5 7 6

10 Ο.Φ.Η. 30 37 27 32 -5 10 7 13 15 20 12 12 0 6 2 7 15 17 15 20 -5 4 5 6 0

11 SKODA ΞΑΝΘΗ 30 36 31 35 -4 10 6 14 15 23 21 17 4 7 2 6 15 13 10 18 -8 3 4 8

12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 30 33 26 34 -8 9 6 15 15 21 18 17 1 6 3 6 15 12 8 17 -9 3 3 9

13 ΚΕΡΚΥΡΑ 30 32 31 44 -13 8 8 14 15 21 22 27 -5 6 3 6 15 11 9 17 -8 2 5 8

14 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 30 29 27 44 -17 7 8 15 15 22 17 16 1 6 4 5 15 7 10 28 -18 1 4 10

15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 30 28 23 37 -14 7 7 16 15 20 17 15 2 5 5 5 15 8 6 22 -16 2 2 11

16 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 30 17 11 42 -31 4 5 21 15 13 7 16 -9 3 4 8 15 4 4 26 -22 1 1 13

   Επίσης, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, από την Π.Α.Ε. "ΑΡΗΣ ΘΕΣ." για τη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, αφαιρέθηκαν τρείς (3) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα. 

   μεταξύ των Π.Α.Ε. "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο." - "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π." καταχυρώθηκε υπέρ της Π.Α.Ε. "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ" με τέρματα 0-3. 
   Επίσης, σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις, από την Π.Α.Ε. "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο." για τη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, αφαιρέθηκαν τρείς (3) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ

Αγωνιστικής περιόδου  2011/2012

  Μετά την εφαρμογή των κριτηρίων και εφόσον δεν προκύπτει κατάταξη, οι ομάδες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά. 
   α) Οι βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες & β) Η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες

3. Σε εφαρμογή της υπ' αρίθμ. τελεσίδικης απόφασης 47/18.4.2012 της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο. ο αγώνας της 28ης αγωνιστικής (8.4.2012)
   μεταξύ των Π.Α.Ε. "ΑΡΗΣ ΘΕΣ." - "ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ" καταχυρώθηκε υπέρ της Π.Α.Ε. "ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ" με τέρματα 0-3. 

2. Σε εφαρμογή των υπ' αρίθμ. αποφάσεων α) 121/2012 της οικείας α' βάθμιας Π.Ε. και β) 41/4.4.2012 της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο. ο αγώνας της 25ης αγωνιστικής (18.3.2012)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

ΕΝΑΡΞΗΣ        

PLAY OFFS

Γ Κ Ο Λ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ Κ Ο Λ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ Κ Ο Λ

ΕΚΤΟΣ  ΕΔΡΑΣ

1. Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης κατά σειρά είναι τα εξής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις:

ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ
Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ι  Κ  Α  ΕΝΤΟΣ  ΕΔΡΑΣ

Ο Μ Α Δ Ε Σ
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Τελική Βαθμολογία Αγώνων Κατάταξης  “Super League ΟΠΑΠ” – Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 

 

Α/Α ΑΓ. ΒΑΘ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΔΙΑΦ. Ν Ι Η ΑΓ. ΒΑΘ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΔΙΑΦ. Ν Ι Η ΑΓ. ΒΑΘ. ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΔΙΑΦ. Ν Ι Η ΒΑΘ. ΓΚΟΛ

1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 6 14 5 4 1 3 1 2 3 7 4 1 3 2 1 0 3 3 1 3 -2 1 0 2

2 Α.Ε.Κ. 6 9 7 5 2 3 0 3 3 9 7 2 5 3 0 0 3 0 0 3 -3 0 0 3

3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 6 8 6 6 0 2 2 2 3 4 2 2 0 1 1 1 3 4 4 4 0 1 1 1

4 Π.Α.Ο.Κ. 6 7 3 6 -3 2 1 3 3 6 2 1 1 2 0 1 3 1 1 5 -4 0 1 2

ΕΚΤΟΣ  ΕΔΡΑΣ

1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσοτέρων ομάδων στη λήξη των αγώνων κατάταξης και στον ως άνω πίνακα βαθμολογίας, θα υπολογίζονται τα μεταξύ τους 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ Κ Ο Λ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ Κ Ο Λ

Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ι  Κ  Α  ΕΝΤΟΣ  ΕΔΡΑΣ

Γ Κ Ο Λ

Ο Μ Α Δ Ε Σ

παιχνίδια κατά τη διάρκεια των αγώνων κατάταξης (με βάση τα κριτήρια που αναφέρει ο Κ.Α.Π. σε περίπτωση ισιβαθμίας).

2. Η βαθμολογία έναρξης των αγώνων Play Offs με τη λήξη της κανονικής περιόδου ήταν η εξής:
   α) Π.Α.Ε. "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ" βαθμοί τέσσερεις (4) β) Π.Α.Ε. "Π.Α.Ο.Κ.", "ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ" και "Α.Ε.Κ." βαθμοί μηδέν (0).

Σε περίπτωση που οι ομάδες παραμένουν εκ νέου ισόβαθμες, την υψηλότερη θέση στη βαθμολογία των αγώνων κατάταξης καταλαμβάνει η ομάδα που κατατάχθηκε
υψηλότερα κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος "SUPERLEAGUE - Ο.Π.Α.Π.".

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις:

ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ
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Υπηκοότητα ποδοσφαιριστών 

 

Με την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος “Super League ΟΠΑΠ”, οι ποδοσφαιριστές 

οι οποίοι είχαν έστω και μία (1) συμμετοχή ανέρχονταν σε 420, εκ των οποίων οι 226 

ήταν Έλληνες και οι 194 ήταν αλλοδαποί. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, από τους 

194 αλλοδαπούς που αγωνίστηκαν οι 142 προέρχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 

τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο ενώ οι 52 ήταν αλλοδαποί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Σχέση Ελλήνων – Κοινοτικών – Μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών 

 

 

Σχέση Ελλήνων – Κοινοτικών – Μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών (Διαχρονικά Στοιχεία) 
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Οι περισσότεροι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές προέρχονται από την Ισπανία (25), 

Γαλλία (24) και την Ιταλία (22). Αναλυτικά: 

 

Υπηκοότητα Ποδοσφαιριστών 
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Τους περισσότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν τους είχε η Δόξα 

Δράμας (21), ο Πανιώνιος (18) και η Α.Ε.Κ. (17), ενώ τους περισσότερους 

κοινοτικούς ο Αστέρας Τρίπολης (14) και ο Ολυμπιακός (14). 

 

Υπηκοότητα Ποδοσφαιριστών ανά Ομάδα 

 

 

Ηλικιακή σύνθεση του Πρωταθλήματος 

 

Τις περισσότερες συμμετοχές τις πραγματοποίησαν ποδοσφαιριστές με ηλικία 26 

ετών, οι οποίοι επίσης είχαν αντίστοιχα και τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Ο 

μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν (δηλαδή των 

ποδοσφαιριστών που είχαν έστω και μία συμμετοχή) ήταν 27,6 έτη ενώ το 

χαμηλότερο μέσο όρο από τις Π.Α.Ε. μέλη τον είχαν οι Δόξα Δράμας (25,1) και η 

Α.Ε.Κ. (26,6) . 
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Αριθμός Συμμετεχόντων ανά ηλικία 

 

 
Μ.Ο. Ηλικίας ανά ομάδα 
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Κίτρινες και κόκκινες κάρτες 

 

Η πλειοψηφία των καρτών που δόθηκαν αφορούσαν σε επικίνδυνο παίξιμο των 

ποδοσφαιριστών ενώ επίσης υψηλό είναι το ποσοστό των καρτών που δόθηκαν για 

αντιαθλητική συμπεριφορά και διαμαρτυρία. 
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Συνολικά Εισιτήρια 

 

Τα εισιτήρια που πουλήθηκαν για τους αγώνες του Πρωταθλήματος “Super League 

ΟΠΑΠ” την περίοδο 2011 - 2012 ήταν 1.215.268, ενώ μαζί με τα play-offs φτάσανε 

στα 1.287.181.  
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Εισιτήρια ανά Π.Α.Ε. 

 

Τα περισσότερα εισιτήρια στην περίοδο των τριάντα αγωνιστικών από τις ομάδες που 

συμμετείχαν τα διέθεσε ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ με 322.939. Όσον αφορά στην πληρότητα 

των γηπέδων ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ είχε τη μεγαλύτερη πληρότητα με ποσοστό 74%. 
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Απολογισμός Πρωταθλήματος Κ20 

ΟΠΑΠ ‘Super League Ελλάδα’  
Αγωνιστική Περίοδος 2011 – 2012  
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Πρωταθλήματα Υποδομής ‘Super League Ελλάδα’  

 

Κατά τη αγωνιστική περίοδο 2011 – 2012 διεξήχθησαν δύο (2) Πρωταθλήματα για τα 

Τμήματα Υποδομής των 16 ΠΑΕ που συμμετείχαν στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα: 

 Πρωτάθλημα Κάτω των 20 Ετών  

 Πρωτάθλημα Κάτω των 17 Ετών 

 

Α. Σχεδιασμός Πρωταθλήματος Κ20 ΟΠΑΠ 

 

Ο σχεδιασμός του Πρωταθλήματος Κ20 ΟΠΑΠ αγωνιστικής περιόδου 2011 – 2012, 

ξεκίνησε με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου τον Ιούλιο. Λόγω της 

καθυστερημένης ολοκλήρωσης των διαδικασιών σχετικά με τις ομάδες που θα 

συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα, η περίοδος σχεδιασμού και η έναρξη του 

Πρωταθλήματος παρατάθηκε μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η Προκήρυξη του 

Πρωταθλήματος Κ20 ΟΠΑΠ τροποποιήθηκε με την ένταξη των ακόλουθων διατάξεων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στο ετήσιο σχεδιασμό της Διοργανώτριας καθώς και 

στις απαιτήσεις των Π.Α.Ε.:  

 

 Στους αγώνες του Πρωταθλήματος Κ20 ΟΠΑΠ συμμετέχουν υποχρεωτικά οι 

ομάδες υποδομής των Π.Α.Ε., οι οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 

Επαγγελματικό Πρωτάθλημα της ‘Super League Ελλάδα’. Κατά συνέπεια, οι 

ομάδες που συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα αυτό είναι: 

Α/Α ΟΜΑΔΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ 

1 Α.Ε.Κ. 9 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

2 ΑΡΗΣ 10 Ο.Φ.Η. 

3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 11 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 12 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 

5 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 

6 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ 14 Π.Α.Ο.Κ. 

7 ΚΕΡΚΥΡΑ 15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 

8 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 16 SKODA ΞΑΝΘΗ 

 

 Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με την κλήρωση του Επαγγελματικού 

Πρωταθλήματος της Super League και το πρόγραμμα των συναντήσεων 

ακολουθεί επακριβώς, ως προς την έδρα διεξαγωγής κάθε αγώνα, αυτό του 

Επαγγελματικού Πρωταθλήματος.  



21 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που 

γεννήθηκαν από την 1/1/1992 και μετά.  

 Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η συμμετοχή μέχρι και δύο (2) ποδοσφαιριστών 

ανεξαρτήτου ηλικίας. 

 Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα μέχρι πέντε (5) ποδοσφαιριστών οι 

οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες ή δεν 

έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). 

 Ο αριθμός των αλλαγών σε κάθε αγώνα ανά ομάδα ανέρχεται στις τρείς 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ).  

 Απαγόρευση συμμετοχής εντός 48ώρου σε 2 αγώνες των Πρωταθλημάτων 

Υποδομής που διοργανώνει η Super League. 

 Δικαίωμα συμμετοχής των Επαγγελματιών ποδοσφαιριστών στα Πρωταθλήματα 

Υποδομής σε περίπτωση τιμωρίας στο Πρωτάθλημα της Super League και το 

αντίστροφο  

 Ημέρα διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται το Σάββατο.  

 

Ο σχεδιασμός ολοκληρώθηκε με την περάτωση των διαδικασιών που σχετίζονται με 

τη διοργάνωση του Πρωταθλήματος και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες: 

 Σύνταξη Κανονισμού Μετακίνησης και Διαμονής  

 Σύνταξη Κανονισμού Παρατηρητών Πρωταθλημάτων Υποδομής 

 Οργάνωση και Στελέχωση Παρατηρητών Πρωταθλημάτων Υποδομής 

 Σύνταξη δηλώσεων συμμετοχής και καταγραφή απαιτούμενων δικαιολογητικών 

(δηλώσεις συμμετοχής, άδειες, καταστάσεις υγείας ποδοσφαιριστών κλπ) 

 Συγγραφή και διανομή εγγράφων και εκδόσεων σχετικά με τα Πρωταθλήματα 

Υποδομής (Πρόγραμμα Αγώνων, Οδηγός Πρωταθλημάτων Υποδομής κλπ) 

 

Β. Θέματα Διοργάνωσης Πρωταθλήματος Κ20 ΟΠΑΠ  

 

Πρόγραμμα Αγώνων 

 

Το Πρωτάθλημα Κ20 ΟΠΑΠ ξεκίνησε στις 3 Σεπτεμβρίου 2011, αφού πρώτα 

ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες από την πλευρά των ομάδων (δηλώσεις 

συμμετοχής, αποδοχή όρων προκήρυξης, αριθμητική δύναμη παικτών, γήπεδα 

διεξαγωγής, έντυπα, κλπ.), και ολοκληρώθηκε στις 20 Μαΐου 2012. Κατά την 
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αγωνιστική περίοδο 2011-2012, πραγματοποιήθηκαν 240 αγώνες (30 αγωνιστικές 

ημέρες).  

 

Ημέρες και ώρες Διεξαγωγής των Αγώνων 

 

Όσο αφορά στις ημέρες διεξαγωγής των Αγώνων για το Πρωτάθλημα Κ20 ΟΠΑΠ, οι 

ομάδες ακολουθώντας την προκήρυξη του Πρωταθλήματος, αγωνίστηκαν 

περισσότερες φορές το Σάββατο. Σε πολλές περιπτώσεις, η εβδομαδιαία κατάρτιση 

του αγωνιστικού προγράμματος καθώς και η διεξαγωγή των εξ αναβολής αγώνων 

τροποποιήθηκε κατά τη φετινή αγωνιστική σύμφωνα με τις ανάγκες των ομάδων, τη 

διαθεσιμότητα των γηπέδων τους καθώς και τη διαθεσιμότητα των αεροπορικών 

εισιτηρίων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν:  

 

o 192 αγώνες Σάββατο  

o 26 αγώνες Κυριακή 

o 22 αγώνες άλλες ημέρες 

 

 

Ημέρες διεξαγωγής των αγώνων 

 

 

Γήπεδα 

 
Τα γήπεδα ή στάδια, στα οποία διεξήχθησαν οι αγώνες για το Πρωτάθλημα Κ20 

ΟΠΑΠ βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη φετινή 
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αγωνιστική περίοδο, κρίθηκε σκόπιμη η χρήση γηπέδων ή σταδίων με συνθετικό 

χλοοτάπητα λόγω καιρικών συνθηκών. Ειδικότερα, από τα γήπεδα που κατά κύριο 

λόγο χρησιμοποιήθηκαν από τις 16 ομάδες Κ20, τα έντεκα (11) διαθέτουν φυσικό και 

τα πέντε (5) συνθετικό χόρτο.  

 

Είδος Χλοοτάπητα στις Έδρες των Ομάδων του Πρωταθλήματος Κ20 ΟΠΑΠ – Διαχρονικά 

Στοιχεία 

 

 
 

Αριθμός Γηπέδων και Σταδίων για το Πρωτάθλημα Κ20 ΟΠΑΠ – Διαχρονικά Στοιχεία 
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Αναλυτική Αναφορά των Γηπέδων Διεξαγωγής Αγώνων 

ΟΜΑΔΑ ΓΗΠΕΔΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ
Σ 

ΑΓΩΝΩΝ 

Α.Ε.Κ. 
1) Δημοτικό Στάδιο Καπανδριτίου  

2) Δημοτικό Γήπεδο Πολυδενδρίου    

14 

1 

ΑΡΗΣ 
1) Αθλητικές Εγκαταστάσεις «Λώλα» 

2) Γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» 

9 

6 

ΑΣΤΕΡΑΣ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

1) Βοηθητικό Γήπεδο ΠΑΕ Αστέρα Τρίπολης 

2) Γήπεδο ΠΑΕ Αστέρα Τρίπολης 

14 

1 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 
1) Δημοτικό Γήπεδο Κερατσινίου  

2) Γήπεδο Ηφαίστου Περιστερίου  

14 

1 

ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 
1) Γήπεδο Κουδουνίων Δράμας 

2) Γήπεδο Γ.Σ. Δόξα Δράμας 

10 

5 

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γήπεδο «Μαρτινέγκο» 15 

ΚΕΡΚΥΡΑ Αθλητικές Εγκαταστάσεις ΕΠΣ Κέρκυρας 15 

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Αθλητικές Εγκαταστάσεις ΕΠΣ Βοιωτίας 15 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1) Αθλητικό Κέντρο Ολυμπιακού 
2) Γήπεδο Μοσχάτου 

14 

1 

Ο.Φ.Η. 

1) Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο 

2) Γήπεδο «Ασπίς» Βενεράτου Παλιανής 

3) Ε.Γ.Ο.Ηρακλείου   

4) Γήπεδο Τυλισσού 

5) Γήπεδο Αλμυρού 

5 

5 

2 

2 

1 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
1) Γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» 

2) Αθλητικές Εγκαταστάσεις Παιανίας 

14 

1 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ EMILEON SportsCenter 15 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 
1) «Απήλιον» Προπονητικό Κέντρο Πανιωνίου 

2) Γήπεδο Νέας Σμύρνης 

14 

1 

Π.Α.Ο.Κ. 

1) Αθλητικές Εγκαταστάσεις «Λώλα» 

2) Αθλητικό Κέντρο ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ν. 

Μεσήμβρια 

3) Γήπεδο «Νίκης Μεσημερίου» 

Θεσσαλονίκης 

11 

3 

1 

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
1) Π.Ε.Α.Κ.Ι. Ανατολής 

2) Δημοτικό Γήπεδο Ανατολής 

12 

3 

SKODA ΞΑΝΘΗ Αθλητικό Κέντρο ΠΑΕ Skoda Ξάνθη 15 
 

Κατά την Αγωνιστική περίοδο 2011-2012, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 31 στάδια ή 

γήπεδα. Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι παρατηρείται μια μικρή αύξηση στους 

αγώνες που δόθηκαν σε γήπεδα που πληρούν τις προϋποθέσεις για αγώνες 

επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Η διεξαγωγή αγώνων σε τέτοια γήπεδα ενισχύει 

την αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών οι οποίοι εξοικειώνονται σε 
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συνθήκες αγωνιστικού χώρου αντίστοιχες με αυτές των Επαγγελματικών 

Πρωταθλημάτων.  

 

Διαιτησία  

 

Κατά γενική ομολογία, η διαιτησία παρουσιάζεται συνεχώς βελτιωμένη σε σχέση με 

τις προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους και το επίπεδο της κυμάνθηκε σε αρκετά 

καλά επίπεδα. Το σύνολο των διαιτητών που συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα Κ20 

ΟΠΑΠ είναι επιπέδου Β’, Γ’ και Δ’ Εθνικής. Από τη μία πλευρά, ο ορισμός διαιτητών 

αυτού του επίπεδου συνεισφέρει στην αναβάθμιση του πρωταθλήματος, ενώ από την 

άλλη πλευρά, ο ορισμός διαιτητών επίπεδου Β’, Γ’ Εθνικής συνεισφέρει στην ατομική 

βελτίωση των διαιτητών αφού καλούνται να διαιτητεύσουν ανταγωνιστικούς αγώνες 

χωρίς να υπάρχει η πίεση των επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Πρόβλημα υπήρξε 

με το υψηλό κόστος της διαιτησίας. Οι διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας 

ορίζονταν από όμορους νομούς, γεγονός που αύξησε ιδιαίτερα τα έξοδα μετάβασης 

στο γήπεδο.  

 

Πειθαρχική Επιτροπή 

 

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2011-12, υπήρχαν συνολικά 5 υποθέσεις που κλήθηκαν 

σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League. Ο κύριος όγκος των 

κλήσεων αφορούσαν σε συμπεριφορά παραγόντων (2 υποθέσεις) και συμπεριφορά 

φιλάθλων (2 υποθέσεις), ενώ υπήρχε και μία (1) περίπτωση για αντικανονική 

συμμετοχή. Παρ’ ότι καταγράφεται μια μείωση στον αριθμό των υποθέσεων που 

κλήθηκαν σε απολογία, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήταν αυξημένα σε σχέση με 

την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.  

 

Μετακινήσεις και Διαμονή Ομάδων 

 

Για μια ακόμη χρονιά τα έξοδα μετακινήσεων, διαμονής και διατροφής των ομάδων 

που συμμετείχαν στα Πρωταθλήματα Υποδομής καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τη 

Super League. Συγκεκριμένα, πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος καταρτίστηκε εκ 

νέου ο Κανονισμός Μετακίνησης και Διαμονής των Ομάδων, όπου προβλέφθηκαν 

αναλυτικά οι περιπτώσεις οδικής και αεροπορικής μετάβασης καθώς και οι 

προϋποθέσεις κάλυψης των εξόδων διαμονής. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αναλυτικός 
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σχεδιασμός και προγραμματισμός για την οργανωμένη μετακίνηση, διαμονή και 

διατροφή των ομάδων για το σύνολο της αγωνιστικής περιόδου.  

 

Η συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη GS Travel κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη. 

Μικροπροβλήματα που παρουσιάστηκαν σχετικά με τις κρατήσεις εισιτηρίων και τη 

διαμονή των ομάδων, καθώς και με την ερμηνεία του κανονισμού επιλύθηκαν εν τη 

γενέσει τους. Συνολικά, κατά την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, η Super League 

κάλυψε 3.406 αεροπορικά εισιτήρια και 4.994 δωμάτια για διανυκτερεύσεις ομάδων. 

 

Αριθμός αεροπορικών εισιτηρίων και δωματίων – Πρωτάθλημα Κ20 ΟΠΑΠ 
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Γ. Αγωνιστικά Στοιχεία 

 

Πρωταθλήτρια ομάδα για την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, αναδείχθηκε ο 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.  

 

Βαθμολογικός Πίνακας 

 

 

 Το σύνολο των τερμάτων που έχουν επιτευχθεί είναι 690 (μ.ο. 2,88 γκολ / 

αγώνα).  

 Κατά την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, στο Πρωτάθλημα Κ20 ΟΠΑΠ 

συμμετείχαν συνολικά 513 ποδοσφαιριστές.  

 Οι ομάδες έχουν δώσει κυρίως βάση στην συμμετοχή ποδοσφαιριστών 

γεννημένων το 1993, 1994 και 1995. Ο μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών 

που αγωνίστηκαν στο Πρωτάθλημα Κ20 κυμάνθηκε στα 18,7 έτη. 

 Το σύνολο των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στο Πρωτάθλημα Κ20 και είναι 

άνω των 20 χρονών ανέρχεται στους 42 (8,2%) σε αντίθεση με την αγωνιστική 

περίοδο 2010 – 11 που ήταν 56 (10,9%).  

 Το σύνολο των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στο 

Πρωτάθλημα Κ20 ανέρχεται στους 117 (22,8%) σε αντίθεση με την αγωνιστική 

περίοδο 2010 – 11 που ήταν 136 (26,4%).  

 Το σύνολο των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ και 

στο Πρωτάθλημα Κ20 ανέρχεται στους 61 (11,9%) σε αντίθεση με την 

αγωνιστική περίοδο 2010 – 11 που ήταν 63 (12,2%). 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ SUPER LEAGUE ΚΑΙ 
Κ20 ΟΠΑΠ 
 

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - 

S.L. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-

Κ20 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ Α.Ε.Κ. 8 1 

ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε.Κ. 1 7 

ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ Α.Ε.Κ. 15 3 

ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Α.Ε.Κ. 5 5 

ΡΙΚΚΑ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε.Κ. 11 1 

ΤΣΙΤΑΣ ΘΩΜΑΣ Α.Ε.Κ. 3 11 

ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Α.Ε.Κ. 4 10 

ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ 19 1 

ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΗΣ 5 18 

ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΗΣ 1 1 

ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΗΣ 1 4 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΗΣ 13 1 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 17 

ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 15 2 

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 9 6 

ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 3 

ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ/ΑΡΗΣ 6 1 

ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ/ΑΡΗΣ 5 4 

ΔΑΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 5 4 

ΚΟΒΑΣΕΒΙΤΣ ΝΤΑΝΚΟ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 3 1 

ΚΟΥΜΠΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 10 6 

ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 11 4 

ΤΣΙΜΠΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1 7 

ΑΜΠΝΤΕΛ-ΧΑΝΤΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 8 1 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 11 

ΚΑΒΟΥΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  12 3 

ΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  9 3 

ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 20 

ΡΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 1 

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 13 11 

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΠΡΟΥΝΟ ΑΡΑΟΥΧΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 5 

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 5 

ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Φ.Η. 1 1 

ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΜΑΝΩΛΗΣ Ο.Φ.Η. 2 13 

ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο.Φ.Η. 7 2 

ΚΑΠΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 6 

ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 17 

ΜΑΥΡΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 21 5 

ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 14 

ΦΟΥΡΛΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 19 

ΠΑΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 6 17 
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ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - 

S.L. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-

Κ20 

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 18 

ΓΚΕΖΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 22 

ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3 15 

ΜΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 13 

ΝΤΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3 15 

ΠΟΓΚΑΣΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 1 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 13 

ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4 2 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Α.Ο.Κ. 5 10 

ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π.Α.Ο.Κ. 14 1 

ΓΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.Α.Ο.Κ. 6 1 

ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Α.Ο.Κ. 4 3 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Α.Ο.Κ. 3 21 

ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Α.Ο.Κ. 1 26 

ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Α.Ο.Κ. 11 5 

ΓΙΑΚΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 5 1 

ΚΕΙΤΑ ΠΟΛ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 6 1 

ΣΚΟΥΦΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 12 1 

ΤΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 15 1 

ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ ΓΙΟΥΡΙ SKODA ΞΑΝΘΗ 1 1 
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Αγωνιστική Περίοδος 2011-12 – Αριθμός Συμμετεχόντων ανά Ηλικία 
 

 
 
Αγωνιστική Περίοδος 2011-12 – Μέσος Όρος Ηλικίας ανά Ομάδα 
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Αγωνιστική Περίοδος 2011-12 – Αριθμός Συμμετεχόντων ανά Ομάδα 
 

 
 
 
Αγωνιστική Περίοδος 2011-12 – Σχέση Επαγγελματιών – Ερασιτεχνών 
 

 
 

 

 
 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
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Αγωνιστική Περίοδος 2011-12 – Σχέση U20 - Ο20 
 

 
 

 
 

ΚΑΤΩ 20 ANΩ 20 



33 

Δ. Προβολή Πρωταθλημάτων Υποδομής 

 
Οι ενέργειες που πραγματοποιηθήκαν με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας και την 

περαιτέρω προβολή του Πρωταθλήματος Κ20 ΟΠΑΠ, συνοψίζονται στις εξής:  

 

 Στα πλαίσια καταγραφής των φιλάθλων που παρακολουθούν το Πρωτάθλημα Κ20 

ΟΠΑΠ υπήρξε η κατ’ εκτίμηση μέτρηση του κόσμου που παρευρίσκεται σε αγώνες 

του Πρωταθλήματος. Σε σύνολο 240 αγώνων ο μ.ο. φιλάθλων ανά αγώνα είναι 

140 (κατ’ εκτίμηση 32.725 φίλαθλοι στο σύνολο των αγώνων)   

 

 Στα πλαίσια εξέλιξης του Πρωταθλήματος Κ20 και στην ενδυνάμωση του Brand 

Identity της διοργάνωσης, το λογότυπο του Πρωταθλήματος Κ20 ΟΠΑΠ 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως τόσο από τη Super League όσο και από τις εφημερίδες.  

 

 Η εκδήλωση για την απονομή του τροπαίου του Πρωταθλήματος Κ20 ΟΠΑΠ 

έλαβε χώρα στο Γήπεδο ‘Απόστολος Νικολαϊδης’, παρουσία 2.000 φιλάθλων, στα 

πλαίσια της 23ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ20 ΟΠΑΠ. Η απονομή, η 

οποία είχε και τηλεοπτική κάλυψη, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και 

έλαβε και εκτενή αναφορά στις εφημερίδες της επόμενης ημέρας 

 

 Το τρόπαιο που απονεμήθηκε στην Πρωταθλήτρια Ομάδα, στα πλαίσια 

αναβάθμιση της εικόνας του Πρωταθλήματος Κ20 ΟΠΑΠ, είναι πιστό αντίγραφο 

του τροπαίου του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της Super League. 

 

 Προβολή του Πρωταθλήματος Κ20 ΟΠΑΠ από την επίσημη ιστοσελίδα της Super 

League. Παρουσίαση σε ειδικά διαμορφωμένη ενότητα της Αγωνιστική δύναμη 

των ομάδων, του Αγωνιστικού Προγράμματος, των αποτελεσμάτων και του 

ποινολογίου κάθε αγωνιστικής όπως επίσης και της βαθμολογίας του 

Πρωταθλήματος. Τέλος, υπάρχει αναλυτική ενημέρωση για κάθε αγώνα του 

Πρωταθλήματος ξεχωριστά (συνθέσεις, σκόρερ, αλλαγές, κάρτες) σε διάστημα 

τουλάχιστον δύο (2) ωρών μετά τη λήξη των αγώνων.  
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Απολογισμός Πρωταθλήματος Κ17 
ΟΠΑΠ ‘Super League Ελλάδα’  

Αγωνιστική Περίοδος 2011 – 2012  
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Α. Σχεδιασμός Πρωταθλήματος Κ17 ΟΠΑΠ 

 

Ο σχεδιασμός του Πρωταθλήματος Κ17 ΟΠΑΠ αγωνιστικής περιόδου 2011 – 2012, 

ξεκίνησε με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου τον Ιούλιο. Λόγω της 

καθυστερημένης ολοκλήρωσης των διαδικασιών σχετικά με τις ομάδες που θα 

συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα, η περίοδος σχεδιασμού και η έναρξη του 

Πρωταθλήματος παρατάθηκε μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Η Προκήρυξη του 

Πρωταθλήματος Κ17 ΟΠΑΠ τροποποιήθηκε με την ένταξη των ακόλουθων διατάξεων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στο ετήσιο σχεδιασμό της Διοργανώτριας καθώς και 

στις απαιτήσεις των Π.Α.Ε.:  

 

 Το Πρωτάθλημα Κ17 ΟΠΑΠ διεξάγεται σε ΔΥΟ (2) ΟΜΙΛΟΥΣ, με τη συμμετοχή 

όλων των ομάδων υποδομής των Π.Α.Ε., οι οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

στο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα της Super League. Κατά συνέπεια, οι ομάδες 

συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα Κ17 ΟΠΑΠ ως εξής:  

 

Α’ ΟΜΙΛΟΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ 

Α.Ε.Κ. ΑΡΗΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ 

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 

Π.Α.Ο.Κ. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Ο.Φ.Η. 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
SKODA ΞΑΝΘΗ 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 
 

 Στο Πρωτάθλημα Κ17 ΟΠΑΠ διεξάγονται, για τον Α’ όμιλο τρεις (3) γύροι των 

εννέα (9) αγωνιστικών και για τον Β’ όμιλο (4) γύροι των επτά (7) αγωνιστικών, 

με σύνολο 24 αγώνες για κάθε ομάδα και των δύο ομίλων. Ακολουθούν αγώνες 

κατάταξης, με τη συμμετοχή των δύο πρώτων ομάδων από κάθε όμιλο.  

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν 

από την 1/1/1995 και μετά. 

 Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η συμμετοχή μέχρι δύο (2) ποδοσφαιριστών οι οποίοι 

έχουν γεννηθεί το 1994 (ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ).  

 Ο αριθμός των αλλαγών σε κάθε αγώνα ανά ομάδα ανέρχεται στις πέντε (5). 
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 Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα μέχρι πέντε (5) ποδοσφαιριστών οι 

οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες ή δεν 

έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). 

 Απαγόρευση συμμετοχής εντός 48ώρου σε δύο (2) αγώνες των Πρωταθλημάτων 

Υποδομής που διοργανώνει η Super League 

 Ημέρα διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η Κυριακή.  

 

Ο σχεδιασμός ολοκληρώθηκε με την περάτωση των διαδικασιών που σχετίζονται με 

τη διοργάνωση του πρωταθλήματος και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες: 

 Κλήρωση Πρωταθλήματος Κ17 ΟΠΑΠ 

 Σύνταξη Κανονισμού Μετακίνησης και Διαμονής  

 Σύνταξη δηλώσεων συμμετοχής και καταγραφή απαιτούμενων δικαιολογητικών 

(δηλώσεις συμμετοχής, άδειες, καταστάσεις υγείας ποδοσφαιριστών κλπ) 

 Συγγραφή και διανομή εγγράφων και εκδόσεων σχετικά με τα Πρωταθλήματα 

Υποδομής (Πρόγραμμα Αγώνων, Οδηγός Πρωταθλημάτων Υποδομής κλπ) 

 

Β. Θέματα Διοργάνωσης Πρωταθλήματος Κ17 ΟΠΑΠ  

 

Πρόγραμμα Αγώνων 

 

Το Πρωτάθλημα Κ17 ΟΠΑΠ διεξήχθη σε ΔΥΟ (2) ΟΜΙΛΟΥΣ, με τη συμμετοχή όλων 

των ομάδων υποδομής των Π.Α.Ε. της Super League.  

 

Α’ ΟΜΙΛΟΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ 

Α.Ε.Κ. ΑΡΗΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 

Π.Α.Ο.Κ. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Ο.Φ.Η. 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
SKODA ΞΑΝΘΗ 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  
 

 

Το Πρωτάθλημα ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου 2011, αφού πρώτα ολοκληρώθηκαν οι 

διαδικασίες συμμετοχής από την πλευρά των ομάδων (δηλώσεις συμμετοχής, 

αποδοχή όρων προκήρυξης, αριθμητική δύναμη παικτών, γήπεδα διεξαγωγής, 
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έντυπα, κλπ.), και ολοκληρώθηκε στις 14 Μαΐου 2012. Κατά την αγωνιστική περίοδο 

2011 - 2012, πραγματοποιήθηκαν 195 προγραμματισμένοι αγώνες, 108 αγώνες για 

τον Α’ όμιλο και 84 αγώνες για τον Β’ όμιλο, ενώ το Πρωτάθλημα Κ17 ΟΠΑΠ 

ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή των ημιτελικών και του τελικού της διοργάνωσης στο 

Γήπεδο ΠΑΕ Αστέρα Τρίπολης, στην Τρίπολη.  

 

Ημέρες και ώρες Διεξαγωγής των Αγώνων 

 

Όσο αφορά στις ημέρες διεξαγωγής των Αγώνων για το Πρωτάθλημα Κ17 ΟΠΑΠ, οι 

ομάδες ακολουθώντας την προκήρυξη του Πρωταθλήματος, αγωνίστηκαν 

περισσότερες φορές την Κυριακή. Παρόλα αυτά, η εβδομαδιαία κατάρτιση του 

αγωνιστικού προγράμματος καθώς και η διεξαγωγή των εξ αναβολής αγώνων 

τροποποιήθηκε αρκετές φορές τη φετινή αγωνιστική σύμφωνα με τις ανάγκες των 

ομάδων, τη διαθεσιμότητα των γηπέδων τους καθώς και τη διαθεσιμότητα των 

αεροπορικών εισιτηρίων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν:  

 

o 43 αγώνες Σάββατο o 23 αγώνες άλλες ημέρες 

o 129 αγώνες Κυριακή  

 

Ημέρες διεξαγωγής των αγώνων 

 

 

Γήπεδα 

 
Τα γήπεδα ή στάδια, στα οποία διεξήχθησαν οι αγώνες για το Πρωτάθλημα Κ17 

ΟΠΑΠ βρίσκονται σε καλή κατάσταση, τηρουμένων των αναλογιών του επιπέδου του 
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Πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, από τα γήπεδα που κατά κύριο λόγο 

χρησιμοποιήθηκαν από τις 16 ομάδες Κ17, τα εννέα (9) διαθέτουν συνθετικό και τα 

επτά (7) φυσικό χόρτο.  

 

Είδος Χλοοτάπητα στις Έδρες των Ομάδων του Πρωταθλήματος Κ17 ΟΠΑΠ – Διαχρονικά 

Στοιχεία 

 

 

 

 

Αναλυτικά, κατά την Αγωνιστική περίοδο 2011-2012, στον Α’ Όμιλο μόνο 2 ομάδες 

χρησιμοποίησαν κατά κύριο λόγο γήπεδο με φυσικό χλοοτάπητα, ενώ στον Β’ Όμιλο 

2 ομάδες χρησιμοποίησαν γήπεδο με πλαστικό χλοοτάπητα.  

 

Διαιτησία 

 

Όσο αφορά στη διαιτησία, το σύνολο των διαιτητών που συμμετείχαν στο 

Πρωτάθλημα Κ17 ΟΠΑΠ είναι επιπέδου Δ’ Εθνικής. Ο ορισμός διαιτητών επίπεδου Δ’ 

Εθνικής συνεισφέρει στην ατομική βελτίωση των διαιτητών αφού καλούνται να 

διαιτητεύσουν ανταγωνιστικούς αγώνες χωρίς να υπάρχει η πίεση των ερασιτεχνικών 

πρωταθλημάτων. Κατά γενική ομολογία, η διαιτησία στο Πρωτάθλημα Κ17 ΟΠΑΠ 

παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. 
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Πειθαρχική Επιτροπή 

 

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2011-12, υπήρχαν συνολικά 2 υποθέσεις που κλήθηκαν 

σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League και αυτές αφορούσαν 

σε συμπεριφορά παραγόντων.  

 

Μετακινήσεις και Διαμονή Ομάδων 

 

Για μια ακόμη χρονιά τα έξοδα μετακινήσεων, διαμονής και διατροφής των ομάδων 

που συμμετείχαν στα Πρωταθλήματα Υποδομής καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τη 

Super League. Συγκεκριμένα, πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, 

πραγματοποιήθηκε αναλυτικός σχεδιασμός και προγραμματισμός για την οργανωμένη 

μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των ομάδων για το σύνολο της αγωνιστικής 

περιόδου.  

 

Η συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη GS Travel κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη. 

Συνολικά, κατά την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, η Super League κάλυψε 1.173 

αεροπορικά εισιτήρια και 1.764 δωμάτια για διανυκτερεύσεις ομάδων.  

 

Αριθμός αεροπορικών εισιτηρίων και δωματίων 
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Δ. Αγωνιστικά Στοιχεία 

 

Η ανάδειξη του πρωταθλητή πρόεκυψε από τη διαδικασία της Τελικής Φάσης όπου 

συμμετείχαν οι ομάδες που κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις από κάθε όμιλο κατά 

την κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος Κ17 ΟΠΑΠ. Πρωταθλήτρια ομάδα για την 

αγωνιστική περίοδο 2011-2012, αναδείχθηκε η Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ. 

 Βαθμολογικός Πίνακας 

 

 

 

 Το σύνολο των τερμάτων που έχουν επιτευχθεί είναι 694 (μ.ο. 3,56 / αγώνα). Στον 

Α’ Όμιλο επετεύχθησαν 406 τέρματα (μ.ο. 3,76 / αγώνα), στον Β’ Όμιλο 

επετεύχθησαν 285 τέρματα (μ.ο. 3,39 / αγώνα), ενώ στην Τελική Φάση 

επετεύχθησαν 3 τέρματα. 

 Κατά την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, στο Πρωτάθλημα Κ17 ΟΠΑΠ συμμετείχαν 

συνολικά 517 ποδοσφαιριστές.  

 Οι ομάδες έχουν δώσει κυρίως βάση στην συμμετοχή ποδοσφαιριστών γεννημένων 

το 1995 και 1996. Ο μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί 

στο Πρωτάθλημα Κ17 κυμάνθηκε στα 16,8 έτη. 
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Αγωνιστική Περίοδος 2011-12 – Αριθμός Συμμετεχόντων ανά Ηλικία 

 

 
 
 
 
 
Αγωνιστική Περίοδος 2011-12 – Μέσος Όρος Ηλικίας ανά Ομάδα 
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ΣΥΝΟΛΟ 517 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 

Μ.Ο. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: 1995 
& 4 μήνες 

Μέσος Όρος Ηλικίας

1995 &

8 μήνες
1995 & 

4 μήνες

1995 &

6 μήνες

1995 & 

3 μήνες

1995 & 

5 μήνες

1995 &

2 μήνες
1995 &

2 μήνες

1995 & 

7 μήνες

1995 & 

3 μήνες1995

1995 &

10 μήνες

1995

1995 & 

4 μήνες

1995 & 

3 μήνες
1995

1995 &

 6 μήνες

1993

1994

1995

1996

1997
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Αγωνιστική Περίοδος 2011-12 – Αριθμός Συμμετεχόντων ανά Ομάδα 
 

 

 

 

Ε. Προβολή Πρωταθλημάτων Υποδομής 

 
Οι ενέργειες που πραγματοποιηθήκαν με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας και την 

περαιτέρω προβολή του Πρωταθλήματος Κ17 ΟΠΑΠ, συνοψίζονται στις εξής:  

 

 Στα πλαίσια εξέλιξης του Πρωταθλήματος Κ17 και στην ενδυνάμωση του Brand 

Identity της διοργάνωσης, το λογότυπο του Πρωταθλήματος Κ17 ΟΠΑΠ 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως τόσο από τη Super League όσο και από τις εφημερίδες.  

 

 Το τρόπαιο που απονεμήθηκε στην Πρωταθλήτρια Ομάδα, στα πλαίσια 

αναβάθμιση της εικόνας του Πρωταθλήματος Κ17 ΟΠΑΠ, είναι πιστό αντίγραφο 

του τροπαίου του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της Super League. 

 

 Περαιτέρω προβολή του Πρωταθλήματος Κ17 ΟΠΑΠ μέσω της Τελικής Φάσης του 

πρωταθλήματος, της οποίας οι αγώνες μεταδόθηκαν σε ζωντανή τηλεοπτική 

προβολή  από το συνδρομητικό κανάλι της NOVA. Επίσης, τοποθετήθηκαν υλικά 

σηματοποίησης στο γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων της Τελικής Φάσης για την 

καλύτερη προβολή του χορηγού καθώς και των λογοτύπων της διοργάνωσης. 

Τέλος, κατόπιν πρόσκλησης σε εταιρείες για χορήγηση υλικού για τις ανάγκες των 

αγώνων, επετεύχθη συνεργασία με εταιρεία εμφιαλώσεως LUX  για χορήγηση 

νερών και αναψυκτικών.  
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 Η Τελική Φάση του Πρωταθλήματος Κ17 ΟΠΑΠ έλαβε χώρα στο γήπεδο ΠΑΕ 

Αστέρα Τρίπολης, στις 12 και 14 Μαΐου.  Η διεξαγωγή των αγώνων, καθώς και η 

απονομή του τροπαίου της Super League, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη 

επιτυχία και έλαβε εκτενή αναφορά, τόσο στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα 

ενημέρωσης, όσο και στις εφημερίδες της επόμενης ημέρας. 

 

 Προβολή του Πρωταθλήματος Κ17 ΟΠΑΠ από την επίσημη ιστοσελίδα της Super 

League. Παρουσίαση σε ειδικά διαμορφωμένη ενότητα της Αγωνιστικής δύναμης 

των ομάδων, του Αγωνιστικού Προγράμματος, των αποτελεσμάτων και του 

ποινολογίου κάθε αγωνιστικής όπως επίσης και της βαθμολογίας του 

Πρωταθλήματος.   
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Απολογισμός Γραφείου Πρόληψης 
Αθλητικής Βίας  

Αγωνιστική Περίοδος 2011 – 2012  
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ΕΕιισσααγγωωγγήή  ––  ΑΑπποολλοογγιισσμμόόςς  

 

Παρά την σημαντική βελτίωση που παρουσίασαν όλοι οι δείκτες φαινομένων 

αθλητικής βίας στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Super League 2011 – 2012, η βία ως 

κοινωνικό φαινόμενο αποτελεί και σήμερα ένα από τα μέγιστα προβλήματα μας. 

 

ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΑΑ  --  ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΨΨΕΕΙΙΣΣ  

1. Συμμετοχή του Υπευθύνου Ασφαλείας της Super League Ελλάδα στο 

Σεμινάριο Παρατηρητών Αγώνα – Συντονιστών Εγκατάστασης της Super 

League Ελλάδα στις 31/08/2011, όπου παρουσίασε τον απολογισμό της 

προηγούμενης περιόδου στα θέματα ασφαλείας και ανέπτυξε τακτικές 

ασφαλείας καθώς και «τρωτά» σημεία, για κάθε γήπεδο που θα 

χρησιμοποιούσε η κάθε ΠΑΕ μέλος της Super League Ελλάδα 

2. Με στόχο να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα βίας στους αθλητικούς χώρους, 

ο Γενικός Διευθυντής και ο Υπεύθυνος Ασφαλείας της Super League 

συμμετείχαν σε συσκέψεις : 

 στα μέσα Δεκεμβρίου 2011, με την συμμετοχή του Προϊστάμενου και 

στελεχών της Υποδιεύθυνσης Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας 

ΑΘΗΝΩΝ, και 

 στις 02/02/2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής 

Αστυνομίας όπου αποφασίστηκε να υπάρχει εβδομαδιαία σύσκεψη στην 

Γ.Γ.Α., στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Γ.Γ.Α., της ΕΛ.ΑΣ. και της 

Super League και κατά την οποία θα πραγματοποιούταν αποτίμηση της 

προηγούμενης αγωνιστικής και εκτίμηση της νέας, έτσι ώστε άμεσα και 

ιδιαίτερα αποτελεσματικά να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται. 

Η επιτροπή αυτή λειτούργησε από τις 15/02/2012 έως και το τέλος των 

αγώνων Play Offs της Super League και παρουσίασε αξιόλογα αποτελέσματα 

στα πλαίσια της πρόληψης των φαινομένων αθλητικής βίας. 

 

ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ––  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Super League Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 35 (Αγώνες Υψηλού Κινδύνου) του κανονισμού Γηπέδων και Ασφάλειας & 

Προστασίας των Αγώνων και της ΚΥΑ 38404/2008 άρθρο 13 (Ανάλυση 1ης 
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Επιχειρησιακής Φάσης) του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων, 

σύνταξη αναλυτικών περιγραφών, προτάσεων – παρατηρήσεων, αναλυτικά για κάθε 

αγώνα του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της Super League. Συγκεκριμένα και για τους 252 

αγώνες της περιόδου 2011 – 2012 (240 αγώνες του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Super 

League & 12 αγώνες των PlayOffs ΟΠΑΠ 2012). 

1. Καταγραφή του ιστορικού συμβάντων. 

2. Αναφορά στο βαθμό επικινδυνότητας. 

3. Προτάσεις λήψης συγκεκριμένων μέτρων με στόχο την αποτροπή 

εκνόμων ενεργειών που θα επηρέαζαν την γενική εικόνα της τάξης & 

ασφάλειας. 

Τα ανωτέρω κείμενα είχαν ως αποδέκτες : 

i. Την Ε.Π.Ο. με σκοπό την ενημέρωση του αντίστοιχου Γραφείου 

Ασφαλείας. 

ii. Το 3ο Τμήμα Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ, μέσω του οποίου οι σχετικές 

προτάσεις – παρατηρήσεις κοινοποιούνταν στις αντίστοιχες 

Αστυνομικές Υπηρεσίες υπεύθυνες για τις διεξαγωγές των αγώνων του 

πρωταθλήματος ΟΠΑΠ της Super League. 

iii. Την Δ.Ε.Α.Β., με σκοπό τον χαρακτηρισμό της επικινδυνότητας του 

κάθε αγώνα. 

iv. Στους παρατηρητές των αγώνων, στα πλαίσια της ενίσχυσής τους 

κατά τις συσκέψεις προετοιμασίας των αγώνων που οργανώνονταν 

τόσο από την ΕΛ.ΑΣ. όσο και από την Super League Ελλάδα (την 

ημέρα του αγώνα). 

 

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΗΗΣΣ  

Συνεχή συνεργασία του Γραφείου Πρόληψης Αθλητικής Βίας με το Γραφείο 

Διοργάνωσης Πρωταθλημάτων Υποδομής για τους αγώνες που παρουσίαζαν υψηλή 

επικινδυνότητα. 

Υπήρξαν σχετικές κοινοποιήσεις και λοιπές παρεμβάσεις : 

 στο 3ο Τμήμα Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., 

 στις Αστυνομικές Διευθύνσεις, υπεύθυνες για την διεξαγωγή των αγώνων αυτών 

 στους Υπευθύνους Ασφαλείας των ΠΑΕ μελών της Super League Ελλάδα, οι 

οποίες είχαν ως στόχο να εξασφαλιστεί ικανοποιητικός αριθμός Ιδιωτικού 

προσωπικού Ασφάλειας, που θα συνεργαζόταν με την ΕΛ.ΑΣ. στα πλαίσια της 

ασφαλούς διεξαγωγής των αγώνων αυτών. 
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Οι παρεμβάσεις αυτές, στο σύνολό τους, ήταν απολύτως επιτυχής. 

 

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα προέκυπταν πριν την 

διεξαγωγή των αγώνων, υπήρχε συνεχής επικοινωνία μεταξύ των Υπευθύνων 

Ασφαλείας των Π.Α.Ε. μελών της Super League με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας της 

Super League, για ανταλλαγή απόψεων και χάραξη κοινής στρατηγικής η οποία ήταν 

αναγκαία στα πλαίσια της ασφαλούς διεξαγωγής των αγώνων. 

 

ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΕΕ  ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΨΨΕΕΙΙΣΣ  

Στο ποδοσφαιρικό έτος 2011–2012 συνεχίστηκε η καθιερωμένη πλέον παρουσία του 

υπευθύνου Ασφαλείας της Super League στις συσκέψεις των αγώνων που ήταν 

χαρακτηρισμένοι ως υψηλής επικινδυνότητας και πραγματοποιούνταν υπό την αιγίδα 

της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να : 

1. Επισημανθούν τα όποια προβλήματα ήταν σημαντικά. 

2. Τον καλύτερο συντονισμό όλων των μερών ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή 

διεξαγωγή των αγώνων. 

 

ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΕΕ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΕΕΣΣ  --  ΚΚΕΕΑΑ  

Προκειμένου να υπάρχει σαφή εικόνα των μέτρων Τάξης & Ασφάλειας των αγώνων, 

ο Υπεύθυνος Ασφαλείας της Super League παρακολουθούσε τους αγώνες που είχαν 

χαρακτηριστεί ως υψηλής επικινδυνότητας, συνεργαζόμενος τόσο στην πρωινή 

σύσκεψη όσο και, στην συνέχεια, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Αστυνομία, 

Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Υπεύθυνους Ασφαλείας των διαγωνιζομένων ΠΑΕ, κλπ) ώστε 

να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Επίσης ο Υπεύθυνος Ασφαλείας της Super League συμμετείχε στο Κέντρο 

Επιχειρήσεων Αγώνων (ΚΕΑ) που λειτουργεί στα γραφεία της Super League Ελλάδα 

τις ημέρες και ώρες των αγώνων, όπου παρακολουθούσε ζωντανά και ταυτόχρονα 

(από τηλεοράσεις) τους αγώνες που διεξάγονταν και παρέμβαινε άμεσα για την 

επίλυση των προβλημάτων που προέκυπταν. 

 

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΠΠΟΟΠΠΤΤΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ 

((CC..CC..TT..VV..))  

Είναι η 5η χρονιά που στα γήπεδα διεξαγωγής αγώνων του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ 

της Super League (εκτός του Ο.Φ.Η. και του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ) διέθεταν C.C.T.V. 
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Όπως προκύπτει από την σχετική αλληλογραφία με την ΕΛ.ΑΣ., η κατάσταση των 

εγκαταστάσεων C.C.T.V. κινδυνεύουν να καταστούν ανενεργές λόγω των 

προβλημάτων που παρουσιάζονται και δεν επιλύονται. 

Είναι απαραίτητη και επείγουσα η αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων, καθώς 

και ο καθαρισμός των καμερών από σκόνη – υγρασία κλπ. ώστε να υπάρχει καθαρή 

εικόνα. 

Η συμμετοχή του σχετικού συστήματος σε σχέση με την πρόληψη και την πάταξη 

της βίας μέσα στα γήπεδα παραμένει μικρή, κάτι που καθιστά αναγκαίο τον 

επαναπροσδιορισμό της πολιτικής από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ. για την χρήση των 

συστημάτων αυτών και δεύτερον την πιο ενεργητική παρουσία του Υπευθύνου 

Ασφαλείας της γηπεδούχου Π.Α.Ε. στο Κέντρο Ελέγχου Αστυνομίας, με την 

αποκλειστική χρήση monitor εκ μέρους του, στα πλαίσια μιας πιο ουσιαστικής και 

ορθολογικότερης διαχείρισης των αστυνομικών δυνάμεων (από την πλευρά του 

επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ.) όσο και του Ιδιωτικού προσωπικού Ασφάλειας (από την 

πλευρά του Υπευθύνου Ασφαλείας της γηπεδούχου Π.Α.Ε.) 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Αναλυτική παρουσίαση Στατιστικών στοιχείων με σχετικές παρατηρήσεις. 

 

Το γραφείο μας έχει θεσπίσει κλίμακα αξιολόγησης των αγώνων του πρωταθλήματος 

μας, όπου αποτυπώνονται τα στοιχεία «έντασης» αυτών. 

ΚΚλλίίμμαακκαα  ΑΑξξιιοολλοογγήήσσεεωωςς  ΑΑγγώώννωωνν  

ΥΥββρριισσττιικκάά  ΣΣυυννθθήήμμαατταα  11  

ΆΆννααμμμμαα  ΒΒεεγγγγααλλιικκάά  22  

ΆΆννααμμμμαα  ΠΠυυρρσσοοίί  22  

ΡΡίίψψηη  ΒΒεεγγγγααλλιικκώώνν  33  

ΡΡίίψψηη  ΚΚρροοττίίδδωωνν  33  

ΕΕύύρρεεσσηη  φφωωττοοββοολλ..  σσττοο  γγηηππ..  33  

ΕΕύύρρεεσσηη  ααππααγγ..  ΑΑννττιικκ..  σσττοο  γγηηππ..  33  

ΕΕύύρρεεσσηη  φφωωττοοββοολλίίδδωωνν  εεκκττόόςς  γγηηππ..  22  

ΕΕύύρρεεσσηη  ααππααγγ..  ΑΑννττιικκ..  εεκκττόόςς  γγηηππ..  22  

ΡΡίίψψηη  ΦΦωωττοοββοολλίίδδωωνν  33  

ΡΡίίψψηη  ααννττιικκεειιμμέέννωωνν  33  

ΕΕιισσββοολλήή  φφιιλλ..  ΣΣττοονν  ααγγ..  ΧΧώώρροο  γγιιαα  εεππεειισσόόδδιιαα  44  

ΕΕιισσββοολλήή  φφιιλλ..  ΣΣττοονν  ααγγ..  ΧΧώώρροο  γγιιαα  ππααννηηγγυυρρ..  11  

ΔΔιιααμμααρρττυυρρίίαα  ππααρρααγγόόννττωωνν  σσττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  33  

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ππρροοσσέέλλεευυσσηη  φφιιλλάάθθλλωωνν  66  

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  ααπποοχχώώρρηησσηη  φφιιλλάάθθλλωωνν  66  

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  σσττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  55  

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  ππρροοκκλληηθθέένντταα  ααππόό  ππααρράάγγοοννττεεςς  55  

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  εεκκττόόςς  ααγγωωνν..  χχώώρροουυ  &&  ααγγώώνναα  44  

ΒΒιιααιιοοππρρααγγίίεεςς  κκααττάά  ΜΜΜΜΕΕ  55  

ΒΒιιααιιοοππρρααγγίίεεςς  κκααττάά  ΔΔιιααιιττηηττώώνν  66  

ΛΛεεκκττιικκέέςς  ββιιααιιοοππρρ..  κκααττάά  ΔΔιιααιιττηηττώώνν  33  

ΒΒιιααιιοοππρρααγγίίεεςς  ΓΓεεννιικκάά  55  

ΧΧρρήήσσηη  ΛΛέέϊϊζζεερρ  33  

ΣΣυυμμππλλοοκκέέςς  ΘΘεεααττώώνν  66  

ΠΠρρόόκκλληησσηη  ΤΤρρααυυμμααττιισσμμοούύ  66  

ΣΣυυλλλλήήψψεειιςς  ααππόό  αασσττυυννοομμίίαα  σσττοο  γγηηππέέδδοουυ  00  

ΕΕππέέμμββαασσηη  ααππόό  ΑΑσσττυυννοομμίίαα  σσττοο  ΓΓηηππέέδδοουυ  66  

ΣΣυυλλλλήήψψεειιςς  ααππόό  αασσττυυννοομμίίαα  εεκκττόόςς  ΓΓηηππέέδδοουυ  00  

ΕΕππέέμμββαασσηη  ααππόό  αασσττυυννοομμίίαα  εεκκττόόςς  γγηηππέέδδοουυ  44  

ΦΦθθοορρέέςς  μμέέσσαα  σσττοο  γγήήππεεδδοο  55  

ΦΦθθοορρέέςς  σσττοονν  ΠΠεερριιββάάλλλλοονντταα  χχώώρροο  ττοουυ  γγηηππ..  33  
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Η καμπύλη έντασης των αγώνων του 2011-2012 είναι κατά πολύ βελτιωμένη από αυτή των 2 προηγούμενων σεζόν. 

Αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό, αλλά ταυτόχρονα μας δημιουργεί την ανάγκη για περισσότερη οργανωμένη προσπάθεια ώστε να 

παρουσιάσουμε καλύτερη εικόνα το νέο πρωτάθλημα. 
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Σχεδόν όλες οι ΠΑΕ παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση στην συνολική τους εικόνα η οποία αφορά την εμφάνιση επεισοδίων στα γήπεδα τους 

αλλά και την εμφάνισή τους ως φιλοξενούμενοι.
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Στον αριθμό των συλλήψεων συμπεριλαμβάνονται και αυτές που έγιναν στους αγώνες Play Off. 
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ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι συλλήψεις ανά Π.Α.Ε. και Αστυνομική Δ/νση αρμόδια για την διεξαγωγή των αγώνων. 

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

11-12 10-11 09-10 08-09 07-08 
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0
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0
7
-
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8 

1
1-
1

2 

1
0
-
1

1 

0
9-
1
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0
8
-
0

9 

0
7-
0

8 

1
1
-
1

2 

1
0-
1

1 

0
9
-
1

0 

0
8-
0

9 

0
7
-
0

8 

11-12 10-11 09-10 08-09 07-08 

ΑΕΚ 11 27 34 45 9 11 27 32 45 5         1         1         1               2   1 
ΑΡΗΣ 4 5 9 3 2                                   1         1     4 5 7 3 2 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.   2 2 2               2 2 2                                           
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 
ΑΘ. 

  3 2   1         1                                                   

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ                                                                       
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ                                                                       
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ     1                                       1                         
ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                       
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ                                                                       
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5 38 16 10 9 3 36 15 9 7   2   1                                 2   1   2 
ΟΦΗ 2     5 1                               2     5 1                     
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
Σ 

51 38 23 30 12 35 37 19 24 8           9     1       1 3 3       1   7 1 3 1 1 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ                                                                       
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ   3 3 5 3   3 3 1 2                                     4           1 
ΠΑΟΚ 7 18 6 15 16 1     4     1   1             1     1             5 17 6 9 16 
SKODA ΞΑΝΘΗ     2                                                           2     

ΣΥΝΟΛΟ 80 134 98 115 53 50 103 69 83 23   5 2 4 1 9     1 1 3   3 9 5     1 5   18 23 21 13 23 
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ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΡ/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
11-
12 

10-
11 

09-
10 
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07-
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10-
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10 
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12 

10-
11 

09-
10 

08-
09 

07-
08 

11-
12 

10-11 
09-
10 

08-
09 

07-
08 

ΑΕΚ           11 27 32 44 4       1 1           11 27 32 45 5 
ΑΡΗΣ                                                   
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.                                                   
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.         1             3 2                 3 2   1 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ                                                   
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ                                                   
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ                                                   
ΚΕΡΚΥΡΑ                                                   
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ                                                   
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ                               3 36 15 9 7 3 36 15 9 7 
ΟΦΗ                                                   
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ           34 34 19 24 8 1 3                 35 37 19 24 8 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ                                                   
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ   1 3 1 2   2                             3 3 1 2 
ΠΑΟΚ 1     3                   1             1     3   
SKODA ΞΑΝΘΗ                                                   

ΣΥΝΟΛΟ 1 1 3 4 3 45 63 51 68 12 1 6 2 2 1 3 36 15 9 7 50 106 71 82 23 
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ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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11-12 10-11 09-10 08-09 07-08 

ΑΕΚ         1               2                                       2   1 
ΑΡΗΣ 4 4 6 3 2               1       1                           4 5 7 3 2 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.                                                                       
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.                                                                       
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ                                                                       
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ                                                                       
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ                                                                       
ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                       
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ                                                                       
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ         2 2             1                                   2   1   2 
ΟΦΗ                                                                       
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ         1             1 3     4                   3     1   7 1 3 1 1 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ                                                                       
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ         1                                                           1 
ΠΑΟΚ 5 16 3 9 11             1                               3   5 5 17 6 9 16 
SKODA ΞΑΝΘΗ                                             1         1         2     

ΣΥΝΟΛΟ 9 20 9 12 18 2           2 7     4 1           1     3   4 1 5 18 23 21 13 23 
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ΑΓΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 2011 – 2012, σε σχέση με το 20010 – 2011 

 

Αγώνες Υψηλής Έντασης 

  2011 - 2012 20010 - 2011 

Αγώνας Αγ/κή 
Βαθμός 

Έντασης 
Συλλήψεις Αγ/κή 

Βαθμός 

Έντασης 
Συλλήψεις 

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17η 105 -       

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 25η 92 24 8η 53 13 

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 20η 71 9       

ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6η 64 6 12η 29 6 

ΑΡΗΣ - ΠΑΟΚ 7η 63 3 20η 37 1 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΟΚ 3η 55 1 22η 23 - 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8η 49 1 9η 50 3 

ΟΦΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 23η 48 -       

ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20η 46 1 26η 23 - 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 23η 46 - 10η 27 - 

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΕΚ 28η 46 -       

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 19η 45 2 25η 9 2 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 10η 44 3 23η 64 17 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 15η 41 -       
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ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

σε αγώνες ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

2011 
2012 

2010 
2011 

2009 
2010 

2008 
2009 

2007 
2008 

2011 
2012 

2010 
2011 

2009 
2010 

2008 
2009 

2007 
2008 

7744  112277  114466  222244  150 ΥΥββρριισσττιικκάά  31% 53% 6611%%  9933%%  63% 

112211  116666  116622  115599  109 ΡΡίίψψηη  --  ΚΚααύύσσηη  ""φφωωττοοββοολλίίδδωωνν""  50% 69% 6688%%  6666%%  45% 

22  44  99  66    
ΕΕύύρρ..  ΑΑππααγγοορρεευυμμέέννωωνν  ααννττιικκ..  σσττοο  

γγηηππ..  
1% 2% 44%%  33%%    

33  22  22  55  1 
ΕΕύύρρ..  ααππααγγοορρεευυμμέέννωωνν  ααννττιικκ..  εεκκττόόςς  

γγηηππ..  
1% 1% 11%%  22%%  0% 

6622  8877  9955  8811  44 ΡΡίίψψηη  ααννττιικκεειιμμέέννωωνν  26% 36% 4400%%  3344%%  18% 

99  2222  3300  2211  8 ΦΦίίλλααθθλλοοιι  σσττοονν  ααγγ..  χχώώρροο  4% 9% 1133%%  99%%  3% 

77  2211  2299  2266  16 
ΦΦίίλλααθθλλοοιι  σσττοονν  ααγγ..  χχώώρροο  γγιιαα  

ππααννηηγγυυρριισσμμόό  
3% 9% 1122%%  1111%%  7% 

22  88  66  99    ΔΔιιααμμααρρττ..  ππααρρααγγόόννττωωνν  σσεε  δδιιααιιττηηττέέςς  1% 3% 33%%  44%%    

1199  2266  2299  2244  4 ΕΕππεειισσ..  σσττηηνν  ππρροοσσέέλλεευυσσηη  φφιιλλάάθθλλ..  8% 11% 1122%%  1100%%  2% 

1177  3322  3344  1188  6 ΕΕππεειισσ..  σσττηηνν  ααπποοχχώώρρηησσηη  φφιιλλάάθθλλ..  7% 13% 1144%%  88%%  3% 

1100  1100  1188  2266    ΕΕππεειισσ..  σσττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ααγγώώνναα  4% 4% 88%%  1111%%    

1100  1177  2211  1177    ΕΕππεειισσ..  ααππόό  ππααρράάγγοοννττεεςς  4% 7% 99%%  77%%    

99  1133  1144  1177  9 ΕΕππεειισσ..  εεκκττόόςς  ααγγωωννιισσττ..  χχώώρροουυ  4% 5% 66%%  77%%  4% 

    55  22  11    ΒΒιιααιιοοππρρααγγίίεεςς  σσεε  ΜΜΜΜΕΕ    2% 11%%  00%%    

3344  4455  7744  7733  10 
ΒΒιιααιιοοππρρααγγίίεεςς  σσεε  ΔΔιιααιιττηηττέέςς  

((ππεερριιλλααμμββ..  οοιι  λλεεκκττιικκέέςς))  
14% 19% 3311%%  3300%%  4% 

22      33  44    ΣΣυυμμππλλοοκκέέςς  ΘΘεεααττώώνν  σσττοο  γγηηππ..  1% 0% 11%%  22%%    

1177  1166  2299  2211    ΠΠρρόόκκλληησσηη  ΤΤρρααυυμμααττιισσμμοούύ  7% 7% 1122%%  99%%    

1144  1177  3366  3300  2 ΕΕππέέμμββαασσηη  αασσττυυννοομμ..  σσττοο  γγήήππεεδδοο  6% 7% 1155%%  1133%%  1% 

1177  2288  2299  2255  9 ΕΕππέέμμββαασσηη  αασσττυυννοομμ..  εεκκττόόςς  γγηηππέέδδοουυ  7% 12% 1122%%  1100%%  4% 

1199  3366  5544  4433  9 ΦΦθθοορρέέςς  σσττοο  γγήήππεεδδοο  8% 15% 2233%%  1188%%  4% 

13 1177  1199  2211  3 ΦΦθθοορρέέςς  εεκκττόόςς  γγηηππέέδδοουυ  5% 7% 88%%  99%%  1% 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται σημαντική μείωση των 
αδικημάτων. 
Παραμένουν σε ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό τα αδικήματα : 1. Ρίψη – Καύση 
«φωτοβολίδων», 2. Ρίψη Αντικειμένων, και 3. Υβριστικά. 
Θεωρούμε ότι κατά τη νέα αγωνιστική περίοδο πρέπει να αντιμετωπίσουμε, 
ιδιαιτέρως τα παραπάνω αυξημένα αδικήματα - με την σειρά που τα παραβάλουμε, με 
ιδιαίτερο ζήλο ώστε να βελτιωθεί η εικόνα διεξαγωγής των αγώνων, να μην υπάρχει 
κανένας κίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων αλλά και να 
απομακρυνθούν τα τυχόν αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να υπάρξουν για τις 
ίδιες τις ΠΑΕ (διακοπή αγώνων κλπ) 
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Παρόλο που υπήρξε 59% μείωση στην καύση – ρίψη φωτοβολίδων, αυτό 
εξακολουθεί να αποτελεί κυρίαρχο πρόβλημα για την ασφαλή διεξαγωγή των 
αγώνων, αλλά και για την εικόνα που αυτοί παρουσιάζουν. 
Για την περαιτέρω μείωση του φαινομένου, απαιτείται να ληφθούν δραστικά μέτρα 
τόσο από την πλευρά των ΠΑΕ, αλλά και των δημοσίων αρχών. 
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Αριθμητική Εμφάνιση Αδικημάτων 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Καύση - Ρίψη 
Φωτοβολίδων 

Φίλαθλοι στον 
Αγωνιστικό 

χώρο 

Πρόκληση Τραυματισμού 

Αστυνομικοί 
- Security 

Φίλαθλοι Αυτοτραυματισμός 

2011-2012 2,658 386 69 5 - 

2010-2011 6,476 1,254 34 21 1 
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Ενώ από τον Πειθαρχικό κώδικα υπήρξε αύξηση των χρηματικών ποινών, παρατηρούμε ότι υπήρξε μείωση τους την τελευταία χρονιά.
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ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΝΩΝ & ΕΝΤΑΣΕΩΝ 
2011 - 2012 

ΠΟΙΝΕΣ 
Π.Α.Ε. 

ΕΝΤΑΣΗ 

ΠΟΙΝΗ Α/Α Α/Α ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΝΤΑΣΗΣ 

4 κεκλεισμένων+ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 3 

Βαθμών από το βαθμολογικό 

πίνακα της τρέχουσας περιόδου 
+ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 2 Βαθμών από το 

βαθμολογικό πίνακα του 
επόμενου πρωτ/τος + 408,500 

€ 

1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 414 

1 κεκλεισμένων+ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 3 
Βαθμών από το βαθμολογικό 

πίνακα της τρέχουσας περιόδου 
+ 182,000 € 

2 ΑΡΗΣ 4 220 

196,200 € 3 ΠΑΟΚ 2 310 

137,500 € 4 AEK 3 230 

110,200 € 5 ΟΦΗ 7 151 

75,200 € 6 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5 199 

71,500 € 7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 8 150 

66,600 € 8 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6 177 

61,100 € 9 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 10 112 

59,000 € 10 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 9 129 

19,000 € 11 ΚΕΡΚΥΡΑ 12 21 

14,000 € 12 SKODA ΞΑΝΘΗ 14 14 

13,000 € 13 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 11 28 

6,000 € 14 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 13 15 

5,500 € 15 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 16 3 

2,500 € 16 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 15 4 

 

Με βάση του Βαθμούς Έντασης και τα χρηματικά πρόστιμα, οι ομάδες 

κατηγοριοποιούνται σε 3 κατηγορίες : 

Την Υψηλή, 

Την Μεσαία, και 

Την Χαμηλή. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει απόλυτη ταύτιση για την κάθε κατηγορία (κόκκινη – 

κίτρινη – πράσινη) 
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Απολογισμός Πρωτοβάθμιας 
Πειθαρχικής Επιτροπής  

Αγωνιστική Περίοδος 2011 – 2012  
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Κατά την αγωνιστική περίοδο 2011 - 2012, η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή 

συγκροτήθηκε ως εξής : 

 

Πρόεδρος: Χαρίλαος Κλουκίνας - τ. Εφέτης 

Τακτικά Μέλη: Στέφανος Στεφανόπουλος - τ. Εφέτης 

Γεώργιος Στεφανάκης - Δικηγόρος Αθηνών 

Αν/κά Μέλη:   Άγγελος Κατσίμπας - Δικηγόρος Αθηνών   

          Παναγιώτης Παπανότης - Δικηγόρος Αθηνών    

 

απέστειλε δε 185 κλήσεις προς απολογία & εξέδωσε αντίστοιχα 317 αποφάσεις. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

- 171 καταδικαστικές αποφάσεις    

- 11 απαλλακτικές αποφάσεις 

- 2 διάφορες 

- 1 απόφαση για Ντόπινγκ 

 

Ειδικότερα: 

 

ΠΑΕ ΑΕΚ: Έχει (δεκαοκτώ) 18 καταδικαστικές αποφάσεις, εκ των οποίων οι 

δεκαεπτά (17) αφορούν στη συμπεριφορά των φιλάθλων της (άναμμα πυρσών, 

ρίψεις πυρσών – αντικειμένων, ανάρτηση πανό, είσοδος φιλάθλων στον αγωνιστικό 

χώρο, υβριστικά συνθήματα, χρήση λέιζερ) και η μία (1) σε συμπεριφορά 

αξιωματούχου. Η συνολική χρηματική ποινή είναι 143.500,00 €.  

Κατόπιν ασκήσεως εφέσεων η χρηματική ποινή μειώθηκε στις 137.500,00€.    

 

ΠΑΕ ΑΡΗΣ: : Έχει δεκαέξι (16) καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη 

συμπεριφορά των φιλάθλων της (άναμμα πυρσών και βεγγαλικών, ρίψεις πυρσών-

κροτίδων-αντικειμένων, πανό με υβριστικό σύνθημα, είσοδος φιλάθλων στον 

αγωνιστικό χώρο, υβριστικά συνθήματα, χρήση λέιζερ, οριστική διακοπή αγώνα) και 

μία (1) απαλλακτική απόφαση που αφορά συμπεριφορά αξιωματούχου. Η συνολική 

χρηματική ποινή είναι 197.000,00 € και μία (1) αγωνιστική χωρίς την παρουσία 

θεατών.  
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Κατόπιν ασκήσεως εφέσεων η χρηματική ποινή μειώθηκε στις 182.000,00 

€, μία (1) αγωνιστική χωρίς την παρουσία θεατών και αφαίρεση 3 βαθμών 

(-3) από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. 

 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Έχει πέντε (5) καταδικαστικές αποφάσεις εκ των οποίων οι 

τρείς (3) αφορούν στη συμπεριφορά των φιλάθλων της (ρίψεις αντικειμένων), η μία 

(1) σε συμπεριφορά αξιωματούχου της και η άλλη αφορά σε δίωξη της ΠΑΕ και του 

Προέδρου αυτής από τον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα της ΕΠΟ για απόπειρα 

δωροδοκίας. Η συνολική χρηματική ποινή είναι 332.500,00 €, ποινή υποβιβασμού 

στην αμέσως κατώτατη κατηγορία για την ΠΑΕ και απαγόρευσης οποιασδήποτε 

δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για 3 χρόνια και απαγόρευση 

εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 3 χρόνια στον πρόεδρο αυτής.   

Κατόπιν ασκήσεως εφέσεων η χρηματική ποινή μειώθηκε στις 2.500,00 € 

ενώ απηλλάγησαν η ΠΑΕ και ο Πρόεδρος αυτής για την υπόθεση της 

απόπειρας δωροδοκίας. 

 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Έχει έντεκα (11) καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη 

συμπεριφορά των φιλάθλων της – αξιωματούχου (άναμμα πυρσών, ρίψεις κροτίδων 

– αντικειμένων, χρήση λέιζερ, είσοδο φιλάθλων και υβριστικά συνθήματα). Η 

συνολική χρηματική ποινή είναι 71.500,00 €. 

 

ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ: Έχει δύο (2) καταδικαστικές αποφάσεις, εκ των οποίων η μία (1) 

αφορά στη συμπεριφορά των φιλάθλων της (άναμμα πυρσών και η άλλη σε 

συμπεριφορά αξιωματούχου. Η συνολική χρηματική ποινή είναι 6.000,00 €. 

 

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ: Έχει δύο (2) καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη 

συμπεριφορά των φιλάθλων της – αξιωματούχου (ρίψεις κροτίδων) και μία (1) 

απαλλακτική για συμπεριφορά αξιωματούχου. Η συνολική χρηματική ποινή είναι 

5.500,00 €. 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ: : Έχει τέσσερις (4) καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη 

συμπεριφορά των φιλάθλων της – αξιωματούχου (υβριστικό σύνθημα, άναμμα 

πυρσών, ρίψεις αντικειμένων)  και μία (1) απαλλακτική (Συμπεριφορά 

αξιωματούχου). Η συνολική χρηματική ποινή είναι 19.000,00 €. 

 



66 

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Έχει πέντε (5) καταδικαστικές αποφάσεις, εκ των οποίων οι 

τέσσερις (4) αφορούν στη συμπεριφορά των φιλάθλων της (υβριστικό σύνθημα, 

ρίψεις αντικειμένων και είσοδος φιλάθλων) και η μία (1) σε συμπεριφορά 

αξιωματούχου.  Η συνολική χρηματική ποινή είναι 13.000,00 €. 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Έχει δεκαεπτά (17) καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη 

συμπεριφορά των φιλάθλων της (υβριστικό σύνθημα, άναμμα πυρσών-βεγγαλικών, 

χρήση λέιζερ, καταστροφή καθισμάτων, ρίψεις κροτίδων-πυρσών-αντικειμένων)  και 

μία (1) απαλλακτική (συμπεριφορά φιλάθλων εκτός γηπέδου). Η συνολική χρηματική 

ποινή είναι 75.200,00 €. 

 

ΟΦΗ: : Έχει δώδεκα (12) καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη συμπεριφορά 

των φιλάθλων της (υβριστικά συνθήματα, άναμμα πυρσών-βεγγαλικών, χρήση 

λέιζερ, ρίψεις κροτίδων-πυρσών-αντικειμένων, κάψιμο πανό, εισβολή φιλάθλων)  και 

δύο (2) απαλλακτικές (η μία (1) αφορά σε δίωξη της ΠΑΕ και του Προέδρου αυτής 

από τον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα της ΕΠΟ για «χειραγώγηση» αγώνα και η άλλη 

αφορά συμπεριφορά των φιλάθλων της). Επίσης η ΠΑΕ ΟΦΗ έχει κληθεί για χρήση 

απαγορευμένων ουσιών από τον ποδοσφαιριστή της Π. ΒΕΖΥΡΙΔΗ και έχει απαλλαγεί, 

ενώ ο ποδοσφαιριστής έχει τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού σε κάθε αθλητική 

δραστηριότητα για περίοδο δύο (2) ετών. Η συνολική χρηματική ποινή είναι 

122.200,00 €. 

Κατόπιν ασκήσεως εφέσεων η χρηματική ποινή μειώθηκε στις 110.200,00€.    

 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Έχει δεκαοκτώ (18) καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη 

συμπεριφορά των φιλάθλων της (υβριστικά συνθήματα, άναμμα πυρσών-

καπνογόνων, χρήση λέιζερ, ανάρτηση πανό, ρίψεις κροτίδων-πυρσών-φωτοβολίδων-

βεγγαλικών-βόμβες μολότοφ, αντικειμένων, εισβολή φιλάθλων, οριστική διακοπή 

αγώνα).  Η συνολική χρηματική ποινή είναι 449.000,00 €, 5 αγώνες χωρίς θεατές, 

αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας περιόδου 

και δύο (2) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα. 

Κατόπιν ασκήσεως εφέσεων η χρηματική ποινή μειώθηκε στις 408.500,00 

€, 4 αγώνες χωρίς θεατές, αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον 

βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας περιόδου και δύο (2) βαθμών από το 

επόμενο πρωτάθλημα. 
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Έχει δεκατέσσερις (14) καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν 

στη συμπεριφορά των φιλάθλων της (άναμμα πυρσών-καπνογόνων-βεγγαλικών, 

ρίψεις κροτίδων-πυρσών-καπνογόνων-φωτοβολίδων-αντικειμένων, χρήση λέιζερ, 

υβριστικά συνθήματα)  και μία (1) απαλλακτική (συμπεριφορά αξιωματούχου). Η 

συνολική χρηματική ποινή είναι 61.100,00 €. 

 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: : Έχει δώδεκα (12) καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη 

συμπεριφορά των φιλάθλων της (άναμμα πυρσών-καπνογόνων, ρίψεις κροτίδων-

πυρσών-αντικειμένων, χρήση λέιζερ, υβριστικά συνθήματα, εισβολή φιλάθλων)  και 

μία (1) απαλλακτική (συμπεριφορά αξιωματούχου). Η συνολική χρηματική ποινή είναι 

66.600,00 €. 

 

ΠΑΟΚ: Έχει είκοσι δύο (22) καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη 

συμπεριφορά των φιλάθλων της– αξιωματούχου (άναμμα πυρσών, ρίψεις κροτίδων-

πυρσών-βεγγαλικών-φωτοβολίδων-αντικειμένων, χρήση λέιζερ, υβριστικά 

συνθήματα, εισβολή φιλάθλων, κάψιμο πανό, καταστροφή καθισμάτων)  και μία (1) 

απαλλακτική (συμπεριφορά αξιωματούχου). Η συνολική χρηματική ποινή είναι 

196.200,00 €. 

 

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Έχει έντεκα (11) καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη 

συμπεριφορά των φιλάθλων της– αξιωματούχου (άναμμα πυρσών-φωτοβολίδων, 

ρίψεις κροτίδων-φωτοβολίδων-αντικειμένων, χρήση λέιζερ, υβριστικά συνθήματα, 

εισβολή φιλάθλων, καταστροφή καθισμάτων)  και δύο (2) απαλλακτικές η μία (1) 

αφορά σε δίωξη της ΠΑΕ και του Προέδρου αυτής από τον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα 

της ΕΠΟ για «χειραγώγηση» αγώνα και η άλλη αφορά συμπεριφορά φιλάθλου της). 

Η συνολική χρηματική ποινή είναι 59.000,00 €. 

 

SKODA ΞΑΝΘΗ: Έχει δύο (2) καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη 

συμπεριφορά φιλάθλου της (ρίψη μίας (1) μπάλας ), αξιωματούχου (συμπεριφορά 

αξιωματούχου). Η συνολική χρηματική ποινή είναι 5.000,00 €. 

Κατόπιν ασκήσεως εφέσεως η χρηματική ποινή αυξήθηκε στις 14.000,00 €. 

 

Η συνολική χρηματική ποινή που επιβλήθηκε στις ΠΑΕ και στους 

αξιωματούχους είναι ύψους 1.822.300 € (Πρωτόδικες αποφάσεις), και 
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κατόπιν ασκήσεως εφέσεων είναι ύψους 1.427.800 € (Τελεσίδικες 

αποφάσεις) 

 

Επίσης εκδόθηκαν 132 αποφάσεις που αφορούν στις ποινές ποδοσφαιριστών 

(κόκκινες & κίτρινες κάρτες) 

 

Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας: 

Σε 24 κόκκινες κάρτες επιβλήθηκαν 43 αγωνιστικές ημέρες και χρηματική ποινή 

2.720,00 €. 

 

Πρωταθλήματα Υποδομής Κ20 και Κ17: 

Σε 40 κόκκινες κάρτες επιβλήθηκαν 81 αγωνιστικές ημέρες και χρηματική ποινή 

1.180,00 €. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΚ της ΕΠΟ στα ανωτέρω Πρωταθλήματα 

επιβλήθηκε χρηματική ποινή 148.200,00 €.   
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ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) 

 

 

ΟΜΑΔΑ 

                      ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

απαλλακτικές καταδικαστικές ΠΟΙΝΩΝ 

ΑΕΚ -  18  143.500,00 €  

ΑΡΗΣ 

1  16  

197.000,00 € και (1) αγωνιστική 

χωρίς την παρουσία θεατών. 

ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

-  

 5 

332.500,00 € ποινή υποβιβασμού 

στην αμέσως κατώτατη κατηγορία 

για την ΠΑΕ και απαγόρευσης 

οποιασδήποτε δραστηριότητας που 

σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για 3 

χρόνια και απαγόρευση εισόδου 

στους αγωνιστικούς χώρους για 3 

χρόνια στον πρόεδρο αυτής.  

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  11 71.500,00 €  

ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ  -  2 6.000 €  

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  1  2 5.500 €  

ΚΕΡΚΥΡΑ  1 4  19.000 €  

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  -  5 13.000 €  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  1 17  75.200 €  

ΟΦΗ  2 12  122.200 €  

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

 - 

18  

449.000 €, 5 αγώνες χωρίς θεατές, 

αφαίρεση 3 βαθμών από τον 

βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας 

περιόδου και 2 βαθμών από το 

επόμενο πρωτάθλημα.  

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1  14  61.100 €  

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1  12  66.600 €  

ΠΑΟΚ  1 22  196.200 €  

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  2 11  59.000 €  

SKODA ΞΑΝΘΗ  -  2 5.000 €  
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ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 (ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ) 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 

                      ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

απαλλακτικές καταδικαστικές ΠΟΙΝΩΝ 

ΑΕΚ -  18  137.500,00 €  

ΑΡΗΣ 

1  16  

182.000 €, 1 Αγώνας χωρίς   θεατές 

και αφαίρεση 3 βαθμών από τον 

βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας 

περιόδου 

ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 4 2.500 € 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  -  11 71.500 € 

ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ  -  2 6.000 € 

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  1  2 5.500 € 

ΚΕΡΚΥΡΑ  1 4  19.000 € 

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  -  5 13.000 € 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  1 17  75.200 € 

ΟΦΗ  2 12  110.200 € 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

 - 

18  

408.500 €, 4 αγώνες χωρίς θεατές, 

αφαίρεση 3 βαθμών από τον 

βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας 

περιόδου και 2 βαθμών από το 

επόμενο πρωτάθλημα.  

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1  14  61.100 €  

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1  12  66.600 €  

ΠΑΟΚ  1 22  196.200 €  

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  2 11  59.000 €  

SKODA ΞΑΝΘΗ  -  2 5.000 €  
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Απολογισμός Εμπορικής Διεύθυνσης 

Super League 

Αγωνιστικής Περιόδου 2011-2012 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2011-2012 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΟΡΗΓΩΝ/BRANDING 

 Υλοποίηση χορηγικών παροχών στα γήπεδα, ιστοσελίδα, έντυπα, γραφεία 

Super League. 

 Συνεχής έλεγχος για τη σωστή εφαρμογή των παροχών των χορηγών, 

υποστηρικτών και συνεργατών της Super League. 

 Εβδομαδιαία ενημέρωση με φωτογραφικό υλικό προς τους χορηγούς και 

συνεργάτες. 

 Αποστολή απολογιστικών εκθέσεων σε χορηγούς και συνεργάτες μετά από 

κάθε διεξαγωγή διοργάνωσης. 

 Συνεργασία με Π.Α.Ε. για την εξασφάλιση της σωστής και άρτιας υλοποίησης 

όλων των παροχών των χορηγών και συνεργατών της Super League. 

 Έλεγχος και προσαρμογή υλικών σηματοποίησης σε κάθε εγκατάσταση 

προσαρμοσμένος στις ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης. 

 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Με τις Π.Α.Ε. για την σωστή προβολή των υλικών των χορηγών μας.    

 Αποστολή λίστας με απεικόνιση του νέου υλικού σηματοποίησης με σχετικές 

κατευθύνσεις για χρήση και τοποθέτηση. 

 Συνεργασία με το φωτογραφικό πρακτορείο REPORTER IMAGES για την 

επιλογή φωτογραφικού υλικού που προβάλλει τις διάφορες διοργανώσεις και 

ενέργειες της Super League.  

 Συνεχής επικοινωνία με Μεγάλο Χορηγό ΟΠΑΠ. 

 Συνεχής επικοινωνία με τηλεοπτικό μεταδότη NOVA. 

 Συνεχής επικοινωνία με Π.Α.Ε. για θέματα υλοποίησης χορηγιών καθώς και 

ενέργειες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. 

 Επίλυση προβλημάτων που τυχόν προέκυψαν σε συνεργασία με τις Π.Α.Ε. 

 Σωστή τοποθέτηση και χρήση υλικών σηματοποίησης γηπέδου σε συνεργασία 

με τα τμήματα Marketing  των Π.Α.Ε. 

 Συνεχής επικοινωνία για την παραλαβή εισιτηρίων και προσκλήσεων από τις 

Π.Α.Ε. 
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 Περιφρούρηση εικόνας και ταυτότητας της Super League με στόχο τη σωστή 

εφαρμογή και χρήση του λογοτύπου τόσο στα γήπεδα όσο και στον 

εξοπλισμό των γραφείων της Super League. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Διαπραγμάτευση συνεργασίας με φωτογραφικό πρακτορείο REPORTER 

IMAGES. 

 Διαπραγμάτευση συνεργασίας με την εταιρεία διαφημιστικών πινακίδων 

TSALIS GRAPHIX και λοιπών διαφημιστικών υλικών για την άρτια 

σηματοποίηση εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.  

 Επικοινωνία και συνεργασία με διεθνείς φορείς (EPFL). 

 Ανανέωση σύμβασης για τρία (3) επιπλέον χρόνια με την διεθνούς φήμης 

εταιρεία PANINI καθώς και την εταιρεία διανομής των άλμπουμ ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.  

 Συνεργασία με Π.Σ.Α.Π., NOVA, FORTHNET για τη διεξαγωγή διαδικασίας 

ανάδειξης και βραβεύσεις των MVP και BEST GOAL. 

 Επικοινωνία και συνεργασία με εταιρείες κατόχους πατεντών για συνεργασία 

προβολής Μεγάλου Χορηγού στα γήπεδα. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 Συνεργασία με εταιρεία κατασκευής πινακίδων και άλλων υλικών 

σηματοποίησης για την άρτια κατασκευή των υλικών. 

 Επικοινωνία με την Ισπανική εταιρεία παραγωγής των επίσημων τρόπαιων της 

Super League για την παραγωγή, μεταφορά και παράδοσή τους εγκαίρως. 

 Επικοινωνία με εταιρεία κατασκευής μεταλλίων της Super League. 

 Παραγωγή και τοποθέτηση υλικού σηματοποίησης για την τελική φάση των 

πρωταθλημάτων Κ20 και Κ17. 

 Επιμέλεια εταιρικών δώρων της Super League. 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ  

 Συναντήσεις με Π.Α.Ε. (νεοφώτιστες) για ενημέρωση σε θέματα Κ.Α.Π., που 

σχετίζονται με χορηγίες και προβολή χορηγών.  

 Προσθήκες νέων κανονισμών στην προκήρυξη του Πρωταθλήματος βάσει των 

αναγκών που προκύπτουν. 
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 Επισκέψεις σε όλα τα γήπεδα των Π.Α.Ε.-μελών πριν από την έναρξη του 

Πρωταθλήματος αλλά και κατά τη διάρκεια του για την καταγραφή πιθανών 

προβλημάτων που αφορούν στον τομέα του Marketing. 

 Συμμετοχή στη λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων Αγώνων (Κ.Ε.Α.). 

 Εβδομαδιαία διαχείριση και αποστολή εισιτηρίων και προσκλήσεων όλων των 

ομάδων προς τους χορηγούς και συνεργάτες της Super League. 

 Επιμέλεια για τη μεταφορά του υλικού σηματοποίησης σε όλα τα γήπεδα τόσο 

για τοποθέτηση όσο και για επισκευές.  

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 

 

Ι.  ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Λίγο μετά την έναρξη του Β' γύρου Πρωταθλήματος 2011-2012, η Super League 

σύναψε συμφωνία με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα επόμενα δύο (2) χρόνια. Κατόπιν 

συναντήσεων και συζητήσεων, συμφωνήθηκε η υπογραφή ανταποδοτικής χορηγίας 

για τις περιόδους 2011-2012 και 2012-2013. 

Τα ανταποδοτικά οφέλη για φέτος δηλαδή από την 25η αγωνιστική μέχρι και το τέλος 

των play-offs ήταν περιορισμένα. Η προβολή της OΠΑΠ επικεντρώθηκε στην 

ονοματοδοσία, σε βασικά υλικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο (κεντρική πινακίδα και 

πινακίδες corner) καθώς και προβολή σε πάνελ λογοτύπων, όπως τηλεσκοπικά 

παράταξης, γιγαντοοθόνες γηπέδων, κλπ. Επίσης, ενεργοποιήθηκε άμεσα η προβολή 

μέσω των γραφικών των τηλεοπτικών μεταδόσεων.  

Το σύνθετο λογότυπο, που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες προβολής της ΟΠΑΠ 

Α.Ε., είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής 

περιόδου 2010-2011. 

Όλα τα παραπάνω βρίσκονται στο επίκεντρο της τηλεοπτικής μετάδοσης, αποτελούν 

ιδανικούς τρόπους προβολής και αντιπροσωπεύουν ουσιαστικό και μετρήσιμο όφελος 

για την ΟΠΑΠ Α.Ε.   
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Αν και η προβολή της ΟΠΑΠ Α.Ε. ήταν σε ορισμένα υλικά, το αποτέλεσμα ήταν η 

πολύ καλή ενιαία εικόνα με την προβολή του σύνθετου νέου λογοτύπου της 

διοργάνωσης και η σύνδεση της σχέσης των δύο φορέων. 

Η σύνδεση της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την Super League δεν εστιάζεται αποκλειστικά στην 

οπτική προβολή στα γήπεδα, αλλά κεφαλαιοποιεί την ταύτιση της ΟΠΑΠ με το 

κορυφαίο αθλητικό γεγονός κάθε Σαββατοκύριακου και δίνει την ευκαιρία στην ΟΠΑΠ 

Α.Ε. να αξιοποιεί κορυφαίους ποδοσφαιριστές και προπονητές για τη συνολική 

προβολή των προϊόντων της και των κοινωνικών της δράσεων.  

 

NOVA 

Η συνεργασία με τον Κεντρικό τηλεοπτικό μεταδότη, FORTHNET/NOVA συνεχίστηκε 

με επιτυχία καλύπτοντας τους εντός έδρας αγώνες 15 εκ των 16 Π.Α.Ε.-μελών της 

Super League. Παραμένει μια θετική εξέλιξη και αναβαθμίζει γενικότερα το Ελληνικό 

ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη οικονομική περίοδο. Με τη σύμβαση που 

υπογράφηκε στις 05/08/11, διάρκειας 4 χρόνων μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 

2013-2014, η FORTHNET έχει αναλάβει την Κεντρική Διαχείριση Τηλεοπτικών 

Δικαιωμάτων για Ελλάδα και Κύπρο.   

Τα ανταποδοτικά οφέλη αυτής της συνεργασίας υλοποιούνται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Εκτός της αποκλειστικής τηλεοπτικής μετάδοσης της Κλήρωσης, η 

NOVA έχει προβολή μέσα από διάφορες άλλες εκδηλώσεις της Super League. 

Προβολή στους αγωνιστικούς χώρους των 15 Π.Α.Ε. και παροχή προσκλήσεων για 

όλους τους εντός έδρας αγώνες των Π.Α.Ε. είναι, μεταξύ άλλων, μερικές από τις 

ανταποδοτικές της παροχές.  

Άμεση και άψογη συνεργασία με όλα τα τμήματα της NOVA για την υλοποίηση 

ανταποδοτικών οφελών καθώς και για την παρουσία ποδοσφαιριστών σε διάφορες 

εκδηλώσεις της FORTHNET/NOVA. Στα πλαίσια της κεντρικής τηλεοπτικής 
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συμφωνίας, υλοποιήθηκαν προωθητικές ενέργειες για λογαριασμό της NOVA 

διαθέτοντας γνωστούς ποδοσφαιριστές σε δύο εκδηλώσεις της NOVA  

 Παρουσίαση τηλεοπτικού προγράμματος NOVA (03/10/11) 

 Εκδηλώσεις σε καταστήματα FORTHNET σε όλη την Ελλάδα (05/11/11) 

 Βραβεία SUPER LEAGUE – NOVA (03/05/12) 

 

NIKE  

Συμφωνήθηκε, και συνεχίστηκε για άλλη μια χρονιά, η συνεργασία της Super League 

και της ΝΙΚΕ HELLAS τόσο στις παραδόσεις των μπαλών προς τις ομάδες όσο και 

στην υλοποίηση των ανταποδοτικών οφελών.   

Ένας ικανοποιητικός αριθμός μπαλών παραδόθηκε σε κάθε Π.Α.Ε. πριν την έναρξη 

του Πρωταθλήματος και δρομολογήθηκαν οι ημερομηνίες παράδοσης επιπλέον υλικού 

στις Π.Α.Ε. για την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, τόσο σε κανονικές μπάλες με το 

λογότυπο της Super League όσο και Hi-vis μπάλες χρωματικής αντίθεσης, κίτρινη-

μωβ, για χρήση κατά τη διάρκεια των αγώνων που, πιθανά, να διεξαχθούν υπό 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ομίχλη, χιόνι, κλπ.).  
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II. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

PANINI 

Η αγωνιστική περίοδος 2011-2012 είναι η πρώτη εκ των τριών χρόνων της 

ανανέωσης συμβολαίου που έγινε με την παγκοσμίου φήμης εταιρεία PANINI για την 

έκδοση και κυκλοφορία του πλέον γνωστού συλλεκτικό άλμπουμ με αυτοκόλλητα 

στην Ελληνική αγορά.  

Το άλμπουμ παρουσιάζει τις ομάδες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Super 

League Ελλάδα για την αγωνιστική περίοδο 2011-2012 προβάλλοντας τους 

ποδοσφαιριστές, λογότυπα, στατιστικά στοιχεία και το σύμβολο της Super League, το 

Τρόπαιο.   

Η συνεργασία με την εταιρεία PANINI σε συλλεκτικά άλμπουμ αποτελεί πηγή εσόδων 

από την πώληση των δικαιωμάτων (Royalties) και θα βγει στην Ελληνική αγορά αρχές 

του 2012 με φακελάκια αυτοκόλλητων σε περίπτερα και σε καταστήματα με ψιλικά 

είδη.  

H φετινή συλλογή αυτοκόλλητων αποτελείται από ένα άλμπουμ 48 σελίδων και από 

420 αυτοκόλλητα, αφιερωμένα στις 16 ομάδες που συμμετέχουν στην κορυφαία 

κατηγορία του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Η φωτογράφιση των παικτών έγινε ειδικά 

για τον συγκεκριμένο σκοπό και, όπως τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και αυτή, η 

συλλογή χαρακτηρίζεται από άρτια αισθητική και υψηλή ποιότητα. 

Ακολουθήθηκε το παρακάτω επικοινωνιακό πλάνο για την προώθηση του προϊόντος: 

Έντυπος τύπος 
 
SPORT DAY 

Κυριακή 12.02.2012 - album μαζί με αυτοκόλλητα δωρεάν. 

Κυριακή 19.02.2012 - σελίδα για αυτοκόλλητα.  

 

KATHIMERINI 

Σάββατο 18.02.2012 - album μαζί με αυτοκόλλητα δωρεάν. 

Σάββατο 25.02.2012 - σελίδα για αυτοκόλλητα.  

Σάββατο 03.03.2012 - σελίδα για αυτοκόλλητα. 
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Περιοδικά 

 

Top Scorer – 14 Μαρτίου – Superleague album+αυτοκόλλητα. 

 

Τηλεοπτική Καμπάνια 

 

Έναρξη Σάββατο 4 Φεβρουαρίου για 3 εβδομάδες. 

 

Επίσης, συμπληρωματικά της παραπάνω επικοινωνίας, διοργανώθηκε από την 

ΠΗΓΑΣΟΣ διανομή των άλμπουμ σε διάφορα σχολεία της χώρας.  

 

 

LA VIE ASSURANCES 

Επίσημος Υποστηρικτής Ασφαλιστικής Κάλυψης SUPER LEAGUE  ΟΠΑΠ.  

 

Ανανέωση συνεργασίας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά μεταξύ LA VIE ASSURANCES 

και Super League στην ασφάλιση των ποδοσφαιριστών. Η εταιρεία LA VIE 

ASSURANCES, που εξειδικεύεται στις ασφαλίσεις Υγείας, έχει την τεχνογνωσία να 

διαχειρίζεται δύσκολους κινδύνους, όπως αυτός της κάλυψης Ατυχημάτων και 

Ασθένειας αθλητών. 

Το συμβόλαιο μεταξύ της Super League και της LA VIE ASSURANCES προσφέρει 

ευρεία προστασία ατυχημάτων και ασθενειών για τους ποδοσφαιριστές της Super 

League.   

 

HELLASOD  

Η Super League προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας/χορηγίας με την εταιρεία  

Hellasod για τις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους, 2011-2012 και 2012-2013.  

Η εν λόγω χορηγία αποτελεί μέρος ευρύτερης συνεργασίας, η οποία αφορά στην 

ανακατασκευή των χλοοταπήτων των αγωνιστικών χώρων όλων των γηπέδων της 

Super League.  

Η Hellasod είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλοοτάπητα στην Ελλάδα 

και μια από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες στον τομέα καλλωπιστικού 

πράσινου και του χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων. Στελεχωμένη με το πλέον άρτια 

καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, είναι και η πρώτη εταιρεία στον 

χώρο που έχει αποκτήσει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, 

ανεβάζοντας ψηλά τον πήχη των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. 
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III.  ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2011-2012 

 
Στις 5 Αυγούστου 2011 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Κλήρωση του 

Πρωταθλήματος στο ξενοδοχείο HILTON στην Αθήνα με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη 

από το κανάλι της NOVA (FORTHNET, επίσημος χορηγός επικοινωνίας Κλήρωσης 

βάσει σύμβασης).   

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης έγιναν μια σειρά από ενέργειες: 

Προβολή χορηγών/υποστηρικτών (NOVA, FORTHNET, NIKE, LAVIE, HELLASOD, 

GALANIS). 

 Στήσιμο και σηματοποίηση αίθουσας εκδήλωσης (logistics) 

 Προβολή χορηγών/υποστηρικτών (NOVA, GALANIS, FORTHNET, NIKE, LAVIE, 

HELLAS SOD) 

 Σηματοποίηση χώρων ξενοδοχείου 

 Συνεργασία με τηλεοπτικό συνεργείο για την επίτευξη καλύτερης δυνατής 

τηλεοπτικής εικόνας 

 Θέματα χωροθέτησης δημοσίων σχέσεων.  

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μοιράστηκαν τα παρακάτω δώρα (giveaway items) 

προς τους καλεσμένους και δημοσιογράφους: 

 Μινιατούρα μπάλας ΝΙΚΕ. 
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IV. BRAND IDENTITY – ΤΡΟΠΑΙΟ & ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

 

Για τέταρτη χρονιά απονεμήθηκε το τρόπαιο, και πλέον σύμβολο, της Super League. 

Το σχέδιο του έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως το τρόπαιο του 

Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ. Το ίδιο τρόπαιο, σε μικρότερο μέγεθος, 

απονέμεται στα δύο Πρωταθλήματα Υποδομής Κ20 και Κ17.    

 
Σε μια προσπάθεια συνέχισης εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης εικόνας της Super 

League, παρήχθησαν μετάλλια προβάλλοντας την εταιρική ταυτότητα της, δηλαδή 

από την μια πλευρά το λογότυπο Super League και από την άλλη το σχήμα του 

τροπαίου, συμβόλου πλέον, της Super League.   
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V. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Κ20 & Κ17 ΟΠΑΠ 
 

Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Υποδομής ΟΠΑΠ και στις δύο ηλικιακές βαθμίδες (Κ20 

& Κ17), αποτελούν μια συντονισμένη παραγωγική διαδικασία και βάση ανάπτυξης του 

Ελληνικού Ποδοσφαίρου. 

Είναι μια ευκαιρία για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να συμμετάσχουν σε μια 

πανελλαδικής εμβέλειας διοργάνωση βάζοντας τις βάσεις για την αναρρίχησή τους 

στις διάφορες βαθμίδες του Ελληνικού ποδοσφαίρου.  

Από την αγωνιστική περίοδο 2006-2007 διοργανώνονται από τη Super League 

Ελλάδα και συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι Π.Α.Ε., που παίρνουν μέρος στο 

Πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE. 

Ένας σημαντικός στόχος, που είχε θέσει η Super League και που πραγματοποιήθηκε 

εν μέρει, ήταν η τηλεοπτική κάλυψη αγώνων. Φέτος, για πρώτη φορά, η Τελική 

Φάση του Πρωταθλήματος  SUPER LEAGUE Κ17  είχε τηλεοπτική κάλυψη των 

αγώνων, συνεντεύξεων καθώς και των υποστηρικτών των αγώνων.    

Κ 20 

 

 

 

 

Η ομάδα Νέων της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 

ανακηρύχθηκε φετινός πρωταθλητής για 

την κατηγορία Κ20. Υλικά σηματοποίησης 

κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν για 

τη διεξαγωγή του αγώνα και την απονομή 

για την άρτια προβολή του Μεγάλου 

Χορηγού ΟΠΑΠ και της ταυτότητας του 

τμήματος υποδομής και της διοργανώτριας 

αρχής. 
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Κ17 

Οι στόχοι και η δομή του Πρωταθλήματος Κ17 είναι 

πολύ σημαντικοί γιατί βασίζονται στην εκπαίδευση και 

την ανάδειξη νέων ταλέντων καθώς και στην άρτια 

προετοιμασία ποδοσφαιριστών αυτού του ηλικιακού 

γκρουπ για την μετέπειτα παρουσία τους στα 

επαγγελματικά Πρωταθλήματα.  

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2011-12 συμμετείχαν 

περίπου 500 ποδοσφαιριστές μέσα σε 28 αγωνιστικές 

ημέρες.  

 

Η τελική φάση διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 12-14/05 στο γήπεδο του Αστέρα 

Τρίπολης. Οι ομάδες που συμμετείχαν ήταν: ΑΡΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, 

ΠΑΟΚ. 

Και η φετινή διοργάνωση συνδέθηκε, για άλλη μια χρονιά,  με τους συλλόγους κατά 

του παιδικού καρκίνου ΦΛΟΓΑ και ΛΑΜΨΗ στα πλαίσια του προγράμματος της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Super League. Όλοι οι αγώνες είχαν τηλεοπτική 

κάλυψη από κανάλι της NOVA.  

 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Κ17 ΟΠΑΠ 
 
Η τελική φάση των πρωταθλημάτων υποδομής της κατηγορίας Κ17 SUPER LEAGUE 

ΟΠΑΠ διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 12 Μαΐου και τη Δευτέρα 14 Μαΐου 

στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης στην Τρίπολη ανακηρύσσοντας πρωταθλητή 2011-

2012 την Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ. Για δεύτερη χρονιά, η τελική φάση του Κ17 πρόβαλε ένα 

πολύ σημαντικό κοινωνικό μήνυμα. Οι αγώνες ήταν αφιερωμένοι στους συλλόγους 

ΦΛΟΓΑ και ΛΑΜΨΗ, δύο συλλόγους γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες. 

 

Η ΠΑΕ ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ στήριξε και βοήθησε στην υλοποίηση της διοργάνωσης. Τις 

βραβεύσεις του τελικού πραγματοποίησε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Super 

League, κύριος Γιώργος Μποροβήλος. 

  

 

Υλικά σηματοποίησης κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν για τη διεξαγωγή των 

αγώνων και απονομών για την άρτια προβολή τόσο του Μεγάλου Χορηγού ΟΠΑΠ όσο 
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και των υποστηρικτών της Τελικής Φάσης ΛΟΥΞ COLA, OSHEE isotonic drink, PRO 

EVOLUTION, GS TRAVEL και NOVA. 

 

Πιο συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν:  

 σταθερές πινακίδες 

 πινακίδα παράταξης 

 πινακίδα απονομής 

 τηλεσκοπικά παράταξης και απονομής 

 σηματοποίηση πάγκων ομάδων  

 σήμανση Μικτής Ζώνης με roll-ups 

 προβολή ονομασίας διοργάνωσης και λογοτύπων στα Matrix του γηπέδου. 

 

Διανεμήθηκαν διπλώματα συμμετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές που 

συμμετείχαν στην τελική φάση της διοργάνωσης.   

 

Χορηγίες 

Υπήρξε συνεργασία με την εταιρεία ΛΟΥΞ  ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ παρέχοντας νερά και 

αναψυκτικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης, το ισοτονικό ποτό OSHEE, την εταιρεία 

PRO EVOLUTION προσφέροντας δώρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, και το ταξιδιωτικό 

πρακτορείο GS TRAVEL παρέχοντας στη διοργάνωση ευκολίες στη πόλη της 

Τρίπολης. Η Super League πρόσφερε  ανταποδοτικά οφέλη προβολής σε διάφορα 

υλικά σηματοποίησης.  

 

Δημοσιότητα 

Η διοργάνωση της τελικής φάσης του Κ17 απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια από όλους 

τους δημοσιογράφους και γενικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Δελτία τύπου αναρτήθηκαν τόσο από τη διοργανώτρια αρχή όσο και από τους 

υποστηρικτές.  

Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Super League προβλήθηκε τόσο η διοργάνωση 

όσο και οι χορηγοί της διοργάνωσης. 

Ο τελικός Πρωταθλήματος Κ17 πήρε μεγάλη δημοσιότητα, καθώς πολλά άρθρα, πριν 

και μετά τη διοργάνωση, αναφέρονταν στους αγώνες. Πολλές φωτογραφίες της 

πρωταθλήτριας ομάδας προβλήθηκαν σε πολλές αθλητικές εφημερίδες καθώς και σε 

πολιτικές.   

Η διοργάνωση προβλήθηκε με αφίσες σε μαγαζιά της Τρίπολης.  
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VI. BEST GOAL & MVP  

 

• Συνεχίζονται για μια ακόμη χρονιά οι δύο διαγωνισμοί, BEST GOAL και MVP 

της Super League.   

• Φέτος πραγματοποιήθηκε σύναψη συνεργασίας μεταξύ των Π.Σ.Α.Π. – Super 

League – FORTHNET για τη χρήση 5ψήφιου νούμερου ψηφοφορίας. 

• Με δωροθέτες, καθώς και προβολή μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

και τις ιστοσελίδες των τριών συμμετεχόντων, οι διαγωνισμοί έχουν αυξήσει 

κατά πολύ την αναγνωρισιμότητά τους καθώς και τις συμμετοχές.  

• Οι απονομές των βραβείων στους ποδοσφαιριστές γίνονται από γνωστούς 

παράγοντες, αλλά και δημοσιογράφους. 

• Τα αποτελέσματα αυτών των δύο διαγωνισμών θα αποτελέσουν υλικό για τα 

καθιερωμένα πλέον βραβεία NOVA – Super League 2012.  

 

Φέτος, η διεξαγωγή των δύο ήδη πετυχημένων διαγωνισμών της Super League 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την FORTHNET με την παροχή 5ψήφιου 

νούμερου, αλλά και με την παροχή της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης της NOVA στο 

facebook. Στην διαδικασία επιλογής των καλύτερων γκολ και των υποψηφίων για τον 

MVP της αγωνιστικής ήταν για άλλη μια χρονιά εκπρόσωποι της διοργανώτριας Super 

League, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.) 

καθώς και της NOVA.  

O διαγωνισμός πρόσφερε σε τυχερούς κάθε αγωνιστικής από ένα υπογεγραμμένο 

αναμνηστικό και ο μεγάλος νικητής κέρδισε το ποσό των 5.000€ για ένα ταξίδι της 

αρεσκείας του.  

Η κλήρωση διενεργήθηκε στις 15/05/12 στις 22.00 στην εκπομπή «Η Ώρα των 

Πρωταθλητών», που παρουσιάζει ο Γ. Καραλής. 

Η εκπομπή προβλήθηκε τηλεοπτικά στο κανάλι Novasports 1 και, μέσω live streaming 

στο www.novasports.gr, ανέδειξε τον μεγάλο νικητή του Διαγωνισμού “Best of 

Superleague” και είχε διάρκεια από τον Νοέμβριο 2011 έως τον Απρίλιο 2012. 

Το μεγάλο δώρο, που κληρώθηκε, είναι ένα ταξίδι αξίας 5.000€ σε μέρος που θα 

επιλέξει ο νικητής. 

Για τρίτη χρονιά τα αποτελέσματα των δύο διαγωνισμών εμπλούτισαν τα 

καθιερωμένα πλέον βραβεία NOVA – Super League 2011. 

 

 

http://www.novasports.gr/
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VII.  ΒΡΑΒΕΙΑ NOVA SUPER LEAGUE (03/05/12) 

 

Ο όμιλος FORTHNET, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οργάνωσε εκδήλωση αφιερωμένη 

στους πρωταγωνιστές του Ελληνικού Πρωταθλήματος της Super League. Κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης, βραβεύθηκαν οι κορυφαίοι της χρονιάς σε κάθε κατηγορία. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθεί το υγιές πρόσωπο του ποδοσφαίρου και 

να βραβευθούν όλες οι προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, που ξεχώρισαν 

την αγωνιστική περίοδο 2011-2012 στα ελληνικά γήπεδα με την απόδοσή τους.  

 

Απονεμήθηκαν τα εξής βραβεία: 

Καλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα 2012:  

Μπάλας Μέγιερι, Σαρλ Ιτάνζ (τερματοφύλακες), Όλοφ Μέλμπεργκ, Ζαν Αλέν 

Μπουμσόνγκ, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Νίκος Γεωργέας, Άλβες Λίνο (αμυντικοί), 

Γιάννης Μανιάτης, Μαρινάλντο Σουμπίνιο, Πάμπλο Γκαρσία, Τζαμέλ Αμπντούν, Σίμο 

Ναβάρο, Ρίκι Φατί (μέσοι), Κέβιν Μιραλάς Φώτης Παπουλής, Κώστας Μήτρογλου, 

Σεμπάστιαν Λέτο, Ράφικ Τζιμπούρ (επιθετικοί). 

Καλύτερος προπονητής 2011:  Ερνέστο Βαλβέρδε 

Καλύτερη Απόκρουση: Στέφανο Καπίνο 

Καλύτερη Assist: Αντελίνιο Βιεϊρίνια 

Καλύτερη Δήλωση: Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος  

Καλύτερο Γκολ: Γιάννης Φετφατζίδης 

Fair Play:  η διοίκηση της ΠΑΕ Παναιτωλικός  

Rookie 2012: Παναγιώτης Βλαχοδήμος  

Most Valuable Player:  Κέβιν Μιραλάς 

Ειδικό Βραβείο της χρονιάς απονεμήθηκε στον Ομοσπονδιακό μας τεχνικό Φερνάντο 

Σάντος, στο πρόσωπο του οποίου βραβεύθηκε η αγαπημένη όλων των Ελλήνων, 

Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, που θα μας εκπροσωπήσει στην τελική φάση του Euro 

2012. Την βράβευση στον κ. Σάντος έκανε ο μεγάλος άσσος του παγκόσμιου 

ποδοσφαίρου, Ρούι Κόστα, ο οποίος ήταν ο επίτιμος καλεσμένος στα φετινά Βραβεία 

Nova Superleague και μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον συμπατριώτη του, 

ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής μας.   

 

 

 



89 

VIII. ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ SUPER LEAGUE 

(www.superleaguegreece.net) 

 

Στόχος της ανανέωσης της ιστοσελίδας ήταν η διευκόλυνση στην εύρεση 

πληροφοριών όσων την επισκέπτονταν με αποτέλεσμα την αύξηση επισκεψιμότητας 

και της εμπορικής της αξίας.  

Τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα της Super 

League είναι έγκυρα και προβάλλουν αναλυτικά στοιχεία των Π.Α.Ε.-μελών, 

προωθούνται νέοι ποδοσφαιριστές/ταλέντα, στατιστικά στοιχείων αγώνων καθώς και 

προβολή των χορηγών.  Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, προβλήθηκαν 

συνεντεύξεις νέων ποδοσφαιριστών, διάφοροι διαγωνισμοί και δράσεις της Super 

League. Με αυτόν τον τρόπο οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στη 

Super League, καθώς επίσης διοχετεύεται έγκυρο περιεχόμενο για τα ΜΜΕ.   

Τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς μας δείχνουν αύξηση στην 

επισκεψιμότητα κατά 10.56%, αύξηση στους μοναδικούς επισκέπτες  κατά 15.43%, 

αύξηση στις προβολές σελίδων κατά 12% και στη διάρκεια επίσκεψης κατά 3.93% 

από την περσινή σεζόν.   

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν βελτιστοποίηση σε θέματα χρηστικότητας και 

περιεχομένου για τις μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization). 

 
Στατιστικά στοιχεία επίσημης ιστοσελίδας Super League  

 

Χρονικό διάστημα:  1 Σεπτεμβρίου 2011 – 30 Απριλίου 2012 

Visits: 4,195,205 

Unique: 1,263,689 

Pageviews: 12,375,194 

Pages/visit: 2.95 

Avg. visit duration: 00:03:37 

 

Χρονικό διάστημα: 1 Σεπτεμβρίου 2010 – 30 Απριλίου 2011 

Visits: 3,794,362 

Unique: 1,094,733 

Pageviews: 12,360,487 

Pages/visit: 3.26 

Avg. visit duration: 00:03:29 

http://www.superleaguegreece.net/
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Διαφορές:  

Visits: +400.843 (+10.56%) 

Unique: +168.956 (+15.43%) 

Page views: +14.707 (+0.12%) 

Pages/visit: -0.31 (-9.45%) 

Avg. visit duration: +00:00:08 (+3.93%) 
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IX. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

Η κοινωνία μας δέχεται σήμερα το μεγαλύτερο πλήγμα που έχει υποστεί ποτέ. Λόγω 

της οικονομικής κρίσης, βρισκόμαστε σε διαρκή διαδικασία επαναπροσδιορισμού 

αξιών και σχέσεων με τους φιλάθλους μας και την κοινωνία γενικότερα.   

Η σοβαρότερη ίσως απώλεια σε βάθος χρόνου είναι ο ισχυρός κλονισμός της 

εμπιστοσύνης καθώς ο κόσμος τελεί υπό καθεστώς άγχους και ανασφάλειας. Το 

ποδόσφαιρο θέλει να συνεχίσει να προσφέρει θέαμα και να παραμείνει χώρος 

ψυχαγωγίας ακόμη και σε δύσκολες οικονομικές περιόδους. Εφόσον είναι ένα άθλημα 

για τις μάζες, οφείλει εκτός από θέαμα να προσφέρει και βοήθεια σε όσους το έχουν 

ανάγκη. Η υπευθυνότητα του ποδοσφαίρου απέναντι στην κοινωνία αποτυπώθηκε και 

φέτος με δράσεις αφιερωμένες στους συνανθρώπους μας.  

Εκτός από προβολή μέσα στα γήπεδα, προβάλλονται οι ενέργειες και μέσα από την 

επίσημη ιστοσελίδα της Super League. Από την 19η αγωνιστική ξεκίνησε η προβολή 

των οργανισμών με τους οποίους συνεργαζόμαστε στην πρώτη σελίδα της επίσημης 

ιστοσελίδας της Super League. Συγκεκριμένα, προβάλλονται με banners οι παρακάτω 

οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε: 

 Goal στη φτώχεια 

 Φλόγα και Λάμψη  

 Ολυμπιακή εκεχειρία  

 

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω 

ενέργειες για την πιστοποίηση του σημαντικού κοινωνικού ρόλου της Super League:  

 

 Special Olympics Αθήνα 2011 

 INKAS FILM & TV PRODUCTION 

 7η αγωνιστική αφιερωμένη ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΑ. 

 13η αγωνιστική αφιερωμένη στους ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ και ΔΩΡΕΑ 

ΟΡΓΑΝΩΝ. 

 Από την 19η αγωνιστική ξεκίνησε η μόνιμη προβολή φορέων στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Super League.  

 23η αγωνιστική αφιερωμένη στα ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. 

 28η αγωνιστική αφιερωμένη FOOTBALL AGAINST HUNGER. 

 Προσφορά αθλητικού υλικού στο Ίδρυμα Χατζηκώνστα ενόψει Πάσχα. 
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Αναλυτικότερα: 

 

SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ 2011 

 

Μετά από αίτημα του ποδοσφαιρικού τμήματος των Παγκόσμιων Αγώνων Special 

Olympics Αθήνα 2011 (25/06 – 04/07/2011), ζητήθηκε από τις Π.Α.Ε. της Αθήνας να 

συμμετάσχουν ποδοσφαιριστές τους σε παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες ήταν 

πρωτοβουλία της UEFA και των Special Olympics Europe / Eurasia. 

Στόχος των εκδηλώσεων αυτών ήταν να φέρουν σε επαφή τους αθλητές με 

διανοητική στέρηση με το ευρύ κοινό και να γνωρίσουν από κοντά γνωστά ονόματα 

του Ελληνικού ποδοσφαίρου μέσα από διάφορες δραστηριότητες, μια εκ των οποίων 

ήταν το FOOTBALL FUN PARK, ένα γήπεδο τύπου street soccer που υποδέχθηκε πολύ 

κόσμο, αθλητές των Special Olympics, καθώς και γνωστούς ποδοσφαιριστές. 

Τόσο οι Π.Α.Ε. όσο και οι ποδοσφαιριστές αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια και 

αφιέρωσαν λίγο από τον χρόνο τους στους αθλητές των Special Olympics – σε μια 

γιορτή του αθλητισμού, του πολιτισμού και του ανθρωπισμού. 

 

INKAS FILM & TV PRODUCTION 

 

Συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής ταινιών INKAS FILM & TV PRODUCTION και 

ενημέρωση για τα γυρίσματα μιας Αυστραλέζικης κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου 

μήκους με τίτλο «Dead Europe». Η ταινία αυτή υποστηρίζεται από την Hellenic Film 

Commission, η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.   

Η ταινία «Dead Europe» είναι μια παραγωγή των Emile Sherman και Iain Canning της 

See Saw Films («Ο λόγος του Βασιλιά» – Oscar καλύτερης ταινίας 2010) και της Liz 

Watts της Porchlight Films («Animal Kingdom» – προτεινόμενη για Oscar A’ 

γυναικείου ρόλου 2010). 

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στην 

Ελλάδα (Αθήνα και Ζαγοροχώρια), στην Ουγγαρία και στη Γαλλία κατά την περίοδο 

Οκτώβριος – Νοέμβριος 2011, ενώ η ταινία αναμένεται να βγει στις αίθουσες και να 

παρουσιαστεί στα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ τον Μάιο του 2012. 

Η Super League και η NOVA παρείχαν στην παραγωγή μαγνητοσκοπημένα πλάνα, 

συνολικής διάρκειας 10 λεπτών, ελληνικού ποδοσφαιρικού αγώνα σε DVD (με ήχο) 

γνωστού ντέρμπυ.   
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7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΒΙΑ (22-23/10/11). 

Η Super League, για πέμπτη χρονιά, στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας 

κατά του Ρατσισμού και σε συνεργασία με την FARE (Football Against Racism in 

Europe), η οποία τελεί υπό την αιγίδα της UEFA και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αφιερώνει την 7η Αγωνιστική Ημέρα της SUPER LEAGUE, στις 22 & 23/10/2011, στην 

ευαισθητοποίηση των φιλάθλων κατά του Ρατσισμού.  

Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας, οι ποδοσφαιριστές σήκωσαν «Κόκκινη 

Κάρτα στο Ρατσισμό», ενώ παράλληλα παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων συνόδευσαν τις 

ομάδες στην είσοδό τους στους αγωνιστικούς χώρους πριν την έναρξη των 

αναμετρήσεων.  

 

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (10-11/12/11).  

Η Super League, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μεταμοσχευμένων & Φίλων των 

Μεταμοσχεύσεων «ΣΥΝΕΧΙΖΩ», αφιέρωσε την 13η Αγωνιστική Ημέρα της SUPER 

LEAGUE, στις 10 & 11/12/2011, στον αγώνα της Εθελοντικής Δωρεάς Οργάνων. 

Η ιδέα της Δωρεάς Οργάνων αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και 

αλτρουισμού για την σωτηρία ασθενών συνανθρώπων μας, καθώς είναι και η βασική 

προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της Μεταμόσχευσης.  

Η εκστρατεία αυτή συνέβαλλε στην ενημέρωση των φιλάθλων για την ευθύνη όλων 

μας να κατανοήσουμε την σημασία της Δωρεάς Οργάνων. Το κεντρικό μήνυμα που 

προωθήθηκε μέσα από την εκστρατεία είναι: «Χιλιάδες Έλληνες ζουν χάρη στην 

Μεταμόσχευση. Δωρεά Οργάνων: Μάθε, Σκέψου, Αποφάσισε».      

Η Super League προβάλλει συνέχεια το σύλλογο με μόνιμο banner στην αρχική 

σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας της 
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23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (25-26/02/12).  

Η 23η αγωνιστική ημέρα της SUPER LEAGUE ήταν αφιερωμένη στα παιδιά και τις 

οικογένειές τους, που δίνουν τη μάχη κατά του καρκίνου, με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου. Οι σύλλογοι γονέων παιδιών πασχόντων από 

κακοήθη νοσήματα και από νεοπλασματικές ασθένειες "ΛΑΜΨΗ" και "ΦΛΟΓΑ" 

πρόβαλλαν σε όλα τα γήπεδα τις δραστηριότητές τους, προκειμένου να 

ευαισθητοποιηθεί η φίλαθλη κοινή γνώμη για τον αγώνα που δίνουν.  

ΛΑΜΨΗ www.lampsi.org και ΦΛΟΓΑ www.floga.org.gr 

Η Super League προβάλλει συνέχεια τους δύο συλλόγους με μόνιμο banner στην 

αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας της. 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.lampsi.org/
http://www.floga.org.gr/
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28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ FOOTBALL AGAINST HUNGER 

(01/04/12). 

H Super League συμμετέχει για τρίτη χρονιά και αφιερώνει την 27η αγωνιστική ημέρα 

της SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και στηρίζει την 

πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της πείνας, την οποία προωθεί η Ένωση 

Ευρωπαϊκών Λιγκών Ποδοσφαίρου (ΕΡFL), σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ. 

  

Στην ιστοσελίδα www.endinghunger.org όλοι οι φίλαθλοι μπορούν να 

συνυπογράψουν το ψήφισμα του FAO, στο οποίο τονίζεται ότι 1 δισεκατομμύριο 

συνάνθρωποί μας σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν καθημερινά τον εφιάλτη της 

πείνας. 

  

Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα (06/04/12). 

Η Super League στηρίζει το Ίδρυμα εκπαιδευτικής μέριμνας νέων, Γ. & Αικ. 

Χατζηκώνστα.  Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Αναπληρωτή Πρόεδρου της Super 

League κ. Γιώργου Μποροβήλου, και του Γενικού Διευθυντή κ. Μιχάλη Αναγνώστου, 

προκειμένου να συναντήσουν τα παιδιά, να μοιράσουν αθλητικό υλικό και να 

εκφράσουν την αλληλεγγύη και την υποστήριξη της διοργανώτριας αρχής στο έργο 

που επιτελεί το προσωπικό του Ιδρύματος. 

  

 

http://www.endinghunger.org/en/actagitate/match_day_against_hunger_2012.html

