
Αριθµός Απόφασης 285/2010 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α    

Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο 

Στεφανόπουλο τ. Εφέτη- Εισηγητή και Παναγιώτη Παπανότη, ∆ικηγόρο 

Αθηνών, ως µέλη και από το γραµµατέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 4 Νοεµβρίου 2010 και ώρα 

13:00 για να δικάσει επί των αναφεροµένων στην υπ’ αριθµ. πρωτοκ. 244/2-11-

2010 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και του 

εκπροσώπου αυτής Τ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, για παράβαση των άρθρων 1 επ  11 

του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

 Οι εγκαλούµενοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους 

Ιωάννη Βούλτση. 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Π.Κ. της ΕΠΟ 1) κάθε οµάδα είναι 

υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις όλων όσων µε οποιονδήποτε τρόπο 

και µε οποιαδήποτε ιδιότητα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, κατά την 

διάρκεια των αγώνων, 2) Ο αξιωµατούχος οµάδας µε δικαίωµα να 

παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο που διαπράττει τα αδικήµατα που 

αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, της παρ. 1 του άρθρου 10 

τιµωρείται µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) έως είκοσι 

χιλιάδες ευρώ (20.000) και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους 

από δύο (2) έως έξι (6) µήνες, 3) Η ΠΑΕ, µε την οποία συνδέεται ο 

αξιωµατούχος, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή  από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) 

έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 6 α, ε  του Π.Κ. της ΕΠΟ οι ποινές του 

παρόντος άρθρου επιβάλλονται µόνο µε βάση το Φ.Α. και αρχίζουν, αυτοδίκαια,  

από την επόµενη ηµέρα του αγώνα. Οι ποινές του παρόντος άρθρου 

επιβάλλονται και για τα αντίστοιχα παραπτώµατα των ποδοσφαιριστών που 

έγιναν µετά τη λήξη του αγώνα, µέσα στα αποδυτήρια ή τις υπόλοιπες  
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εγκαταστάσεις του αγωνιστικού χώρου ή απλώς µέσα στον περιφραγµένο χώρο 

ή στο γήπεδο παιδιάς, οπωσδήποτε όµως µέχρις ότου συνταχθεί και υπογραφεί 

το Φ.Α. και µόνον εφ’ όσον η παράβαση γράφτηκε από τον διαιτητή στην οικεία 

στήλη των παρατηρήσεων αυτού του Φ.Α., τιµωρείται δε σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου και η έκτιση της ποινής αρχίζει από την 

επόµενη ηµέρα της διάπραξης της παράβασης. Για την περίπτωση αυτή δεν 

απαιτείται αποβολή (επίδειξη κόκκινης κάρτας) του ποδοσφαιριστή. 

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

αγώνα, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας και τα διαµειφθέντα κατά τη 

διαδικασία στο ακροατήριο αποδείχθηκαν τα εξής:  κατά τη διάρκεια του αγώνα 

µεταξύ των οµάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στην 

έδρα της πρώτης στις 30-10-2010 στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής του 

Πρωταθλήµατος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆Α, µε τη λήξη του αγώνα φίλαθλος 

της γηπεδούχου οµάδας εκσφενδόνισε ένα παπούτσι προς τον εκπρόσωπο της 

φιλοξενούµενης – εγκαλουµένης ΠΑΕ Τάσο Μητρόπουλο, το οποίο αυτός 

επέστρεψε προς τους φιλάθλους της γηπεδούχου. 

Όµως τούτο δεν αναγράφηκε κατά τα προαναφερόµενα άρθρα στο Φύλλο 

Αγώνα και συνεπώς δεν µπορεί να επιβληθεί σ’ αυτόν κάποια ποινή. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

∆ικάζει µε παρόντες τους εγκαλουµένους.  

Κρίνει εγκαλουµένους ατιµώρητους λόγω µη αναγραφής του συµβάντος 

στο Φ.Α. από τον διαιτητή.  

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή της 

στις 4 Νοεµβρίου 2010. 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       


