
Αριθµός Απόφασης 72/2011 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α   

  

Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο 

Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Άγγελο Κατσίµπα , ∆ικηγόρο Αθηνών, 

ως µέλη και από τη γραµµατέα Μαρία Περιστέρη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 11 Φεβρουαρίου  2011 και 

ώρα 13:00 για να δικάσει επί των αναφεροµένων στην υπ’ αριθµ. πρωτοκ.   

71/8-2-2011 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ και του 

Τεχνικού ∆ιευθυντή αυτής Ι. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ για παράβαση των άρθρων 1 

επ  5, 14 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

 Οι εγκαλούµενοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους 

Αργύριο Λϊβα.  

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2,  3,  4 δ΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ δυσφήµιση 

του ποδοσφαίρου είναι κάθε πράξη ή ενέργεια ατοµική ή συλλογική, φυσικών ή 

νοµικών προσώπων µε την οποία δηµιουργείται στο φίλαθλο κοινό και στην εν 

γένει κοινή γνώµη αίσθηµα απαξίωσης και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, µε 

συνέπεια την άρνηση, εκ µέρους του κοινού, παρακολούθησης των αγώνων 

ποδοσφαίρου και προσέλευσης στα γήπεδα. Πράξεις και ενέργειες που 

δυσφηµούν το άθληµα του ποδοσφαίρου είναι: α) …. β) …. γ)….. δ) Απρεπής 

και αντιαθλητική συµπεριφορά των παρακολουθούντων τον ποδοσφαιρικό 

αγώνα προσώπων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του που διαταράσσουν την 

οµαλή διεξαγωγή του.   

Στη περίπτωση αυτή ανάλογα µε την βαρύτητα της πράξης επιβάλλεται 

µια από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 5 του Π.Κ. της ΕΠΟ αφού το άρθρο 

14 του Π.Κ. της ΕΠΟ δεν προβλέπει ποινικές κυρώσεις. 



2η σελίδα της υπ’αρθµ. 72/2011 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -SUPER 

LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α  

 

Στην υπό κρίση υπόθεση, από το Φ.Α., την έκθεση του παρατηρητή του αγώνα, 

τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας, την ένορκη κατάθεση του µάρτυρα και τα 

διαµειφθέντα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο αποδείχθηκαν τα εξής:  κατά 

τη διάρκεια του αγώνα µεταξύ των οµάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – 

ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ στην έδρα της πρώτης στις 6-2-2011 στα πλαίσια της 21ης 

αγωνιστικής του Πρωταθλήµατος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆Α, στο 75΄λεπτό 

του αγώνα αποµακρύνθηκε από τον αγωνιστικό χώρο ο τεχνικός διευθυντής της 

εγκαλουµένης, Ι. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  διότι απευθυνόµενος στον διαιτητή του 

αγώνα είπε : «ΣΦΥΡΑ ΚΙ ΑΛΛΟ ΡΕ ΓΕΛΟΙΕ ΓΙΑΧΟ».  

Εποµένως πρέπει να επιβληθεί στον β΄ εγκαλούµενο Ι. 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ, α) η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς 

χώρους για ένα (1) µήνα και β) η χρηµατική ποινή των πέντε χιλιάδων 

(5.000,00) ευρώ και να απαλλαγεί η α΄ εγκαλουµένη της αποδιδόµενης σ’ αυτήν 

κατηγορίας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

∆ικάζει µε παρόντες τους εγκαλουµένους.  

Απαλλάσσει την α΄ εγκαλουµένη από την αποδιδόµενη σ΄ αυτήν 

πειθαρχική παράβαση. 

∆έχεται ότι β΄ εγκαλούµενος τέλεσε την αποδιδόµενη σ΄ αυτόν 

πειθαρχική παράβαση.  

Επιβάλλει στον Ι. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ τις πειθαρχικές ποινές α) της 

απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για ένα (1) µήνα και β) τη 

χρηµατική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή της 

στις 11 Φεβρουαρίου  2011. 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       


