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ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Χριστόφορο Μάρκου, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε 

από την ΕΠΟ ως αναπληρωματικό πειθαρχικό όργανο κατά τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις των άρθρων 119 και 127Β του Ν. 2725/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 5 του Ν. 4326/2015, και το Γραμματέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 3-10-2019 και ώρα 14:00, για να 
δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 255/1-10-2019 κλήση προς 
απολογία κατά των 1) ΠΑΕ ΑΕΚ για παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. 
α ,́ 15 παρ. 1 περ. α’ και γ’, παρ. 2 περ. α ,́ δ  ́και ε  ́και παρ. 3 περ. α’ και στ’ του Π.Κ. 
της ΕΠΟ, 2) Δημητρίου Μελισσανίδη για παράβαση των άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ., 14 
παρ. 1, 2, 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ και 12 του Κ.Α.Π. της ΕΠΟ και 3) Ιωάννη Παπαδόπουλου 
για παράβαση των άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ και 12 του 
Κ.Α.Π. της ΕΠΟ. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και κατά την 
εκδίκασή της η πρώτη εγκαλούμενη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της 
Αλέξανδρο Αλεξίου, ο δεύτερος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του 
Ελευθερία Ρίζου και ο τρίτος εγκαλούμενος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο 
δικηγόρο του Θεοχάρη Γρηγορίου. 

 
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 

Επειδή το άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «1. 
Απρεπή Συνθήματα – Δείκτες Λέιζερ – Προειδοποιήσεις Σε περίπτωση που από τους 
θεατές του αγώνα: α) χρησιμοποιούνται δείκτες λέιζερ με στόχευση ποδοσφαιριστές ή 
διαιτητές ή αξιωματούχους του αγώνα, ή β) αναρτώνται πανό με υβριστικό, προσβλητικό ή 
πολιτικό περιεχόμενο ή γ) εκφωνούνται συνθήματα και φράσεις που προσβάλλουν 
αξιωματούχους ομάδας ή αγώνα ή φιλάθλους, τη μνήμη τεθνεώτων ή έχουν απρεπή και 
υβριστικό περιεχόμενο για οποιοδήποτε πρόσωπο, τότε επιβάλλεται χρηματική ποινή από 
δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) έως τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) και περαιτέρω ακολουθείται 
η εξής διαδικασία: α) Πριν την έναρξη, ο παρατηρητής του αγώνα απευθύνει 
προειδοποίηση, μέσω των μεγαφώνων να σταματήσουν τα συνθήματα, ή να κατέβουν τα 

πανό με το προσβλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο. Το ίδιο θα πράξει ο παρατηρητής αν τα 
περιστατικά αυτά, όπως και η στόχευση ποδοσφαιριστών ακτίνες λέιζερ, λάβουν χώρα 
κατά την διάρκεια του αγώνα. β) Εφόσον, παρά τις προειδοποιήσεις, συνεχίζονται κατά τη 
διάρκεια του αγώνα, κατά οποιοδήποτε τρόπο οι ανωτέρω παραβάσεις, τότε ο διαιτητής 
είναι υποχρεωμένος να σημειώσει στο Φύλλο Αγώνα τις παραβάσεις αυτές και τον χρόνο 
που διαπράχθηκαν. γ) Το επιλαμβανόμενο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης κατά 
των υπαιτίων δικαιοδοτικό όργανο, αφού λάβει υπόψη την συχνότητα και των βαρύτητα 
των παραβάσεων, επιβάλλει χρηματική ποινή από είκοσι (20.000) έως πενήντα 
(50.000,00) Ευρώ.  δ) Ο παρατηρητής που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που αναφέρονται 
στην πρώτη παράγραφο τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Παρατηρητών.  2. Πυρσοί , φωτοβολίδες, κροτίδες, καπνογόνα  Η εισαγωγή ή το 
άναμμα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και οποιουδήποτε 
εν γένει εύφλεκτου υλικού στις κερκίδες πριν την έναρξη, κατά την διάρκεια ή μετά την 
λήξη του αγώνα, αν δεν επακολούθησε ρίψη αυτών, επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές 
ποινές: α) Χρηματική ποινή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(50.000). β) Σε περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο αγώνα, τα όρια της ως 
άνω χρηματικής ποινής διπλασιάζονται. γ) Σε περίπτωση νέας υποτροπής και επανάληψης 
σε επόμενο αγώνα (τρίτος), τα όρια της ως άνω χρηματικής ποινής τριπλασιάζονται και 
δύναται αναλόγως της εντάσεως και της βαρύτητας των περιστατικών να επιβληθεί ποινή 
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διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές μίας (1) αγωνιστικής, έως δύο (2) αγωνιστικές, εφόσον η 
εισαγωγή ή/και το άναμμα των ως άνω αντικειμένων στις κερκίδες προκάλεσαν την 
προσωρινή του αγώνα. δ) Σε νέα περίπτωση υποτροπής και επανάληψης σε επόμενο 
αγώνα (τέταρτος, πέμπτος κτλ.), το όριο της ανώτερης ποινής αυξάνεται μέχρι του ποσού 
των εκατόν πενήντα 150.000,00 Ευρώ και παραμένει υφιστάμενη η δυνατότητα, 
αναλόγως της εντάσεως και της βαρύτητας των περιστατικών, να επιβληθεί ποινή 
διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές έως έξι (6) αγωνιστικές. ε)  Η υποτροπή των αναφερομένων 
στην παρούσα παράγραφο νοείται πάντα εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου. 3. Ρίψεις 
αντικειμένων Η ρίψη πάσης φύσεως αντικειμένου στον κυρίως χώρο του γηπέδου ή από 
μία κερκίδα σε άλλη,  ιδιαίτερα  πυρσών,  φωτοβολίδων,  κροτίδων,  βεγγαλικών,  

πυροτεχνημάτων  και οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού πριν την έναρξη, κατά την 
διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα, επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: α)  Εάν  
υπήρξε  ρίψη  αντικειμένων  τα  οποία  κατά  την  κοινή  πείρα  δεν  ήταν πρόσφορα, κατά 
κανόνα, να προκαλέσουν σωματική βλάβη προσώπου, νόμιμα ευρισκομένου στον 
αγωνιστικό χώρο και δεν είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή  ή  την  προσωρινή  
αναστολή  έναρξης  του  αγώνα  εκ  μέρους  του  διαιτητή, τιμωρείται με χρηματική ποινή 
από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ. β)  Εάν είχε 
ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή ή την προσωρινή αναστολή έναρξης του αγώνα  εκ  
μέρους του  διαιτητή,  τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  από  τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ 
έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. γ)  Εάν  μετά  την  επανέναρξη  ή  την  
καθυστερημένη  έναρξη  του  αγώνα,  επαναληφθεί  η κατά τα  ως άνω ρίψη  αντικειμένων 
και  υπάρξει  προσωρινή διακοπή  του  αγώνα άνω των  δεκαπέντε  (15)  λεπτών,  
τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  από  έξι  χιλιάδες  (6.000) ευρώ έως ογδόντα χιλιάδων 
(80.000) ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές έως δύο (2) αγωνιστικών. δ)  Εάν  
μετά  την  επανέναρξη  του  αγώνα  επαναληφθεί  η  κατά  τα  ως  άνω  ρίψη αντικειμένων 
και υπάρξει οριστική διακοπή του αγώνα, τιμωρείται με χρηματική ποινή εκατόν είκοσι 
χιλιάδων (120.000) ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές μίας (1) έως τρεις (3) 
αγωνιστικές. ε)  Εάν από την ρίψη αντικειμένων (τα οποία κατά την κοινή πείρα ήταν 
πρόσφορα, κατά κανόνα, να προκαλέσουν σωματική βλάβη), υπάρξει τέτοια σωματική 
βλάβη προσώπου  νόμιμα  ευρισκομένου  στον  αγωνιστικό  χώρο,  τιμωρείται  με  
χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες 
(150.000) ευρώ.  Στην  περίπτωση  που  υπάρξει  οριστική  διακοπή  ή  οριστική  
ματαίωση  της τέλεσης  του  αγώνα,  επιπρόσθετα  επιβάλλεται  κατακύρωση  του  αγώνα  
υπέρ  της αντίπαλης ομάδας με  τέρματα 0-3 (εκτός  αν το  αποτέλεσμα ευνοεί την 

ανυπαίτια ομάδα,  οπότε  παραμένει)  και  ποινή  διεξαγωγής  αγώνα  χωρίς  θεατές  δύο  
(2)  έως τέσσερις (4) αγωνιστικές. στ)  Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω περιπτώσεων α' 
έως ε', σε επόμενο αγώνα της ομάδας την ίδια αγωνιστική περίοδο, οι επιβληθείσες ποινές 
διπλασιάζονται».  

Εξ άλλου το άρθρο 1 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. ορίζει ότι «Για τις ανάγκες του παρόντος 
Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια: … Αξιωματούχος: κάθε μέλος 
συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής), μέλος 
επιτροπής, διαιτητής και βοηθός διαιτητή, προπονητής, γυμναστής και τυχόν άλλα 
πρόσωπα υπεύθυνα για τεχνικά, ιατρικά και διοικητικά θέματα στην Ε.Π.Ο., σε μία 
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.), Λίγκα, Ομάδα ή Σωματείο, όπως επίσης και 
κάθε άλλο πρόσωπο που υποχρεούται να συμμορφώνεται με το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. 
(με εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές και διαμεσολαβητές). Επίσης και τα άτομα που 
ενεργούν εν της πράγμασι διοίκηση σε ΠΑΕ ή Σωματεία ακόμα και αν δεν προκύπτει 
τυπικά η συμμετοχή τους, ενώ το άρθρο 2 περ. ε του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. ορίζει ότι «Οι 
διατάξεις του παρόντος Κώδικα έχουν εφαρμογή: …ε)  Επί όλων των προσώπων τα οποία 
εισέρχονται στα γήπεδα διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων ανάλογα με την ιδιότητα που 
έχουν και συγκεκριμένα οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε οποιοδήποτε εγχώριο 
πρωτάθλημα και/ή διοργάνωση που διοργανώνεται από την ΕΠΟ ή από άλλη 
εξουσιοδοτημένη διοργανώτρια αρχή (π.χ. Super League), ως επίσης και οι Έλληνες 
διεθνείς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα που διοργανώνονται από ξένες 
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ομοσπονδίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους έναντι των εθνικών ομάδων, όπως αυτές 
καθορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς της ΕΠΟ. Επίσης, οι αξιωματούχοι ομάδας 
(τυπικά και εν τοις πράγμασι) και αξιωματούχοι αγώνα, ως επίσης και οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο το οποίο με την άδεια ή όχι του διαιτητή του αγώνα ευρίσκεται στον αγωνιστικό 
χώρο ή έχει διοριστεί από οποιαδήποτε από τις διαγωνιζόμενες ομάδες ή την ΕΠΟ και 
ανέλαβε συγκεκριμένη ευθύνη σε σχέση με το ποδοσφαιρικό αγώνα. Τέλος το άρθρο 12 
παρ. ε του Κ.Α.Π. της Ε.Π.Ο. ορίζει ότι «5. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο αποδυτηρίων 
διαιτητών οποιουδήποτε αξιωματούχου και ποδοσφαιριστή, οποιουδήποτε μέλους της 
διοίκησης των ομάδων, κάθε άλλου προσώπου ή εξωποδοσφαιρικού παράγοντα, όπως και 
η είσοδος του παρατηρητή της ΔΕΑΒ και κάθε άλλου μη εντεταλμένου από τις 

ποδοσφαιρικές αρχές με ειδικά καθήκοντα προσώπου. Σε περίπτωση παράβασης 
επιβάλλεται, αναλόγως του παραβάτη, αγωνιστικός αποκλεισμός από μία (1) έως έξι (6) 
αγωνιστικές ημέρες, απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες 
και χρηματική ποινή από 10.000,00 έως 50.000,00 Ευρώ, αν δεν προβλέπονται 
βαρύτερες ποινές στους άλλους Κανονισμούς της ΕΠΟ. Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα 
επιτρέπεται η είσοδος του αρχηγού της ομάδος, μόνο για την υποβολή ενστάσεων κατά τις 
κείμενες διατάξεις».   

Στην προκείμενη περίπτωση από το από 29-9-2019 Φύλλο Αγώνα, από την από 
29-9-2019 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, από την υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/19/2051100/30-
9-2019 Έκθεση της Αστυνομίας και από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της πρώτης 
εγκαλουμένης Βασιλείου Δημητριάδη, που περιλαμβάνεται στα υπ’ αρ. 5/3-10-2019 
πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος πειθαρχικού οργάνου, αποδεικνύονται τα 
ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Στις 29-9-2019 και ώρα 19:30, στο πλαίσιο της 5ης 
αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο 
Γήπεδο «ΟΑΚΑ» ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με 
γηπεδούχο την εγκαλουμένη. Πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του εν 
λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα, συνέβησαν, σύμφωνα με το φύλλο αγώνος που συνέταξε ο 
διαιτητής και την έκθεση που συνέταξε ο παρατηρητής του αγώνα, καθώς και την έκθεση 
της αστυνομικής αρχής, τα εξής πειθαρχικώς αξιόλογα και ελεγχόμενα περιστατικά, ήτοι : 
1) Δεκαπέντε λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα (-15’) καθώς και στα 1, 6’, 30’-31’, 54’, 56’, 
57’, 62’, 69’, 78’ και 85’ λεπτά του αγώνα, φίλαθλοι της πρώτης εγκαλουμένης από τις 
θύρες 1, 4, 5, 9, 15, 31 και 35, άναψαν συνολικά εβδομήντα τέσσερις (74) πυρσούς, 
δώδεκα (12) καπνογόνα και τρείς (3) κροτίδες. 2) Στα 2’, 25’, 52’ και 62’ λεπτά του αγώνα 
φίλαθλοι της πρώτης εγκαλουμένης, έκαναν χρήση λέιζερ. 3) Στο 3’, 29’, 31’, 54’ και 66’ 

λεπτά του αγώνα, φίλαθλοι της πρώτης εγκαλουμένης από τις θύρες 1, 2 και 35, έριξαν 
συνολικά τρείς (3) πυρσούς και επτά (7) μπουκάλια νερό στον περιβάλλοντα του 
αγωνιστικού χώρου (ταρτάν). 4) Μετά τη λήξη του Α’ ημιχρόνου και ενώ ο διαιτητής του 
αγώνα κατευθύνονταν στα αποδυτήρια οι δεύτερος και τρίτος των εγκαλουμένων Δ. 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ και Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ εισήλθαν παράνομα στα αποδυτήρια, όπου ο 
πρώτος εξ αυτών διαμαρτυρήθηκε έντονα προς το διαιτητή φωνάζοντας «Δώσε μας κανένα 
φάουλ, τα δίνεις όλα στον ΠΑΟΚ», μέχρι τελικά να απομακρυνθούν αμφότεροι με την 
βοήθεια του τέταρτου διαιτητή. 5) 50’ λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, φίλαθλοι της 
πρώτης εγκαλουμένης από τις θύρες 1 και 35, εκφώνησαν το υβριστικό σύνθημα «ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΥΤΑΝΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ Η ΜΑΝΑ».». Η πρώτη εγκαλούμενη ΠΑΕ αρνείται την 
τέλεση της 5ης πράξης, ενώ συνομολογεί την τέλεση των λοιπών, ζητεί ωστόσο την επιβολή 
ποινής ανάλογης με τη βαρύτητα και την απαξία των ως άνω πράξεων, δεδομένου και ότι 
δεν επηρεάστηκε η εξέλιξη του αγώνα. Ο ως άνω αρνητικός της κατηγορίας ισχυρισμός 
πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος, διότι από την έκθεση του παρατηρητή του 
αγώνα σαφώς προκύπτει η τέλεση της ως άνω αποδιδόμενης 5ης παράβασης. Περαιτέρω ο 
δεύτερος εγκαλούμενος, ο οποίος θεωρείται αξιωματούχος της πρώτης εγκαλουμένης, 
καθώς ασκεί εν τοις πράγμασι διοίκηση, όντας ο διοικητικός ηγέτης αυτής, όπως τούτο 
συνομολογείται από τον ίδιο αλλά και από την πρώτη εγκαλουμένη, ζητεί την απαλλαγή 
του ελλείψει δόλου, ισχυριζόμενος ότι μπήκε στα αποδυτήρια των διαιτητών ασυναίσθητα 
χωρίς να το αντιληφθεί. Ωστόσο λαμβάνοντας υπ’ όψη τη συνολική του στάση στο ανωτέρω 
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περιγραφόμενο περιστατικό αποδεικνύεται ότι πραγματική του πρόθεση ήταν να 
διαμαρτυρηθεί και μάλιστα έντονα προς τον α’ διαιτητή, ώστε αυτός στο δεύτερο ημίχρονο 
να υποδεικνύει τις παραβάσεις (φάουλ) με περισσότερο ευνοϊκό για την ομάδα του τρόπο, 
και προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του εισήλθε παράνομα στα αποδυτήρια των 
διαιτητών, ώστε να συνεχίσει να διαμαρτύρεται, έχοντας πλήρη επίγνωση της πράξης του. 
Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτό ότι τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική 
παράβαση. Αντίθετα αναφορικά με τον 3ο εγκαλούμενο, ο οποίος δεν αποδείχθηκε ότι 
αποτελεί αξιωματούχο της πρώτης εγκαλουμένης ούτε ότι ασκεί εν τοις πράγμασι 
διοικητικά καθήκοντα, καταλείπονται ορισμένες αμφιβολίες ως προς το δόλο αυτού, 
δεδομένου ότι αφ’ ενός μεν δεν αποδείχθηκε ότι διαμαρτυρήθηκε προς το διαιτητή, αλλά 

απλώς συνόδευε το δεύτερο εγκαλούμενο, αφ’ ετέρου δε μετά την λήξη του αγώνα 
επανήλθε στους διαιτητές «ζητώντας πολύ ευγενικά συγγνώμη δείχνοντας μεταμέλεια», 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο διαιτητής στο προαναφερόμενο φύλλο αγώνα. Υπό τα 
ανωτέρω δεδομένα πρέπει να επιβληθεί: 1) στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) η χρηματική ποινή των 
είκοσι  χιλιάδων (20.000,00) ευρώ για την 1η πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, 
δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τρείς 
προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ 
αριθ. 156/28-8-2019, 163/6-9-2019 και 171/19-9-2019 τελεσίδικων αποφάσεων του 
παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. 
α ,́ 15 παρ. 2 περ. α ,́ δ  ́ και ε  ́ του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) η χρηματική ποινή των δύο 
χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 
και 4 περ. α ,́ 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) η χρηματική ποινή των πέντε 
χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 3η πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης 
της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τρείς προγενεστέρως 
διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 156/28-8-
2019, 163/6-9-2019 και 177/27-9-2019 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος 
Πειθαρχικού Οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́15 παρ. 
3 περ. α’ και στ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και δ) η χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) 
ευρώ για την 5η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 παρ. 
1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). Περαιτέρω πρέπει να καθοριστεί συνολική χρηματική ποινή, 
στην α  ́ εγκαλουμένη ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (24.500,00) ευρώ. 
Τέλος πρέπει να επιβληθεί στο 2ο εγκαλούμενο Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ για την πράξη, για την 
οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος α) ποινή απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο για ένα 
(1) μήνα και β) χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 2 

περ. ε, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ και 12 του Κ.Α.Π. της ΕΠΟ). 
Επισημαίνεται, ότι οι ως άνω επιβαλλόμενες πειθαρχικές κυρώσεις παρίστανται ως 
αναγκαίες, πρόσφορες, κατάλληλες και ευρισκόμενες σε αναλογία με τη βαρύτητα των 
πειθαρχικών αδικημάτων, δεδομένου ότι με αυτές επιτυγχάνεται παραλλήλως και ο 
σκοπός τόσο της ειδικής, όσο και της γενικής προλήψεως, τον οποίο επιδιώκει η 
προρρηθείσα διάταξη του Π.Κ. της ΕΠΟ.  

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 
ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντες τους εγκαλούμενους. 
Απαλλάσσει τον 3ο εγκαλούμενο από την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική 

παράβαση. 
Δέχεται ότι οι 1η και 2ος των εγκαλουμένων τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς 

πειθαρχικές παραβάσεις.  
Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των είκοσι  χιλιάδων (20.000,00) 

ευρώ για την 1η πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της 
πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τρείς προγενεστέρως διενεργηθέντες 
αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 156/28-8-2019, 163/6-9-
2019 και 171/19-9-2019 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου 
(παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 παρ. 2 περ. α ,́ δ  ́και ε  ́του 
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Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 2η 
πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 παρ. 1 περ. α’ του 
Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 3η 
πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της 
ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τρείς προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας 
αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 156/28-8-2019, 163/6-9-2019 και 
177/27-9-2019 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου (παράβαση 
άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́15 παρ. 3 περ. α’ και στ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) 
και δ) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 5η πράξη (παράβαση 
άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). 

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, στην α  ́ εγκαλουμένη ποσού είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (24.500,00) ευρώ. 

Επιβάλλει στον Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ για την πράξη, για την οποία κρίθηκε 
πειθαρχικώς ελεγκτέος, τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, ήτοι : α) ποινή απαγόρευσης 
εισόδου στο γήπεδο για ένα (1) μήνα και β) χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000,00) 
ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ και 12 του 
Κ.Α.Π. της ΕΠΟ). 

 
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του στις 3-

10-2019. 
 

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
Χριστόφορος Μάρκου                                      Στυλιανός Βασιλειάδης  
         Πρωτοδίκης  


