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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. 256/1-10-2019 κλήση προς απολογία κατά 
των 1) ΠΑΕ ΑΕΛ Κ-19, 2) Μ. ΖΙΑΚΑ (προπονητή) και 3) Κ. ΚΟΤΑΡΕΛΑ (εκπρόσωπο) για 
παράβαση άρθρων 1, 2 περ. ε, 3 παρ. 4 περ. δ’, 5 επ., 14 παρ. 1, 2 και 3 ΠΚ της Ε.Π.Ο. και 12 
παρ. 5 του Κ.Α.Π. της ΕΠΟ. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και κατά την εκδίκασή 
της οι εγκαλούμενοι δεν παραστάθηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο, 
υπέβαλαν ωστόσο έγγραφο υπόμνημα με ημερομηνία 2-10-2019 καθώς και τα συνημμένα σε 
αυτό έγγραφα. 

 
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 

Επειδή 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 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. Εξ άλλου 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 τις από 2-10-2019 έξι υπεύθυνες δηλώσεις των Χ. 
Φουρκιώτη, Β. Πίνακα, Α. Χαλάτση, Γ. Ζαχαράκη, Α. Κοτσιανούλη και Κ. Καμπέρη και όλα τα 



1,5ο φύλλο της υπ’ αριθ.  188/2019 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου SUPER 

LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

 

 
έγγραφα που προσκομίζονται από τους εγκαλούμενους, αποδεικνύονται τα ακόλουθα 
πραγματικά περιστατικά : Στις 29-9-2019 και ώρα 13:00, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής 
ημέρας του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 1 ΝΕΩΝ Κ-19, διεξήχθη στο Γήπεδο του δήμου 
Πυλαίας Θεσσαλονίκης ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ 
ΛΑΡΙΣΑ, με γηπεδούχο την εγκαλουμένη, μετά δε το τέλος του ως άνω αγώνα εισήλθαν 
παρανόμως στα αποδυτήρια των διαιτητών ο προπονητής της εγκαλουμένης Μιλτιάδης Ζιάκας 
και ο εκπρόσωπος αυτής Κωνσταντίνος Κοταρέλας και εξέφρασαν στον διαιτητή τα παράπονα 
τους για την ανάρμοστη, κατά τα λεγόμενα των ποδοσφαιριστών της εγκαλουμένης, 
συμπεριφορά του εις βάρος των τελευταίων. Οι εγκαλούμενοι δεν αρνούνται την τέλεση της ως 
άνω πράξης, πλην όμως ισχυρίζονται ότι η είσοδος των β’ και γ’ εξ αυτών στα αποδυτήρια δεν 
έγινε για να επηρεάσουν το διαιτητή ούτε για να διαμαρτυρηθούν, αλλά προκειμένου να 
προασπίσουν την προσωπικότητα και τον ψυχισμό των νεαρών παικτών της ομάδας τους. Ο 
ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος, διότι το πειθαρχικό 
αδίκημα του άρθρου 12 παρ. 5 του ΚΑΠ δεν είναι υπερχειλούς αντικειμενικής υπόστασης, δεν 
εξαρτάται δηλαδή η κατάφαση της πειθαρχικής παράβασης από το σκοπό του δράστη. Επίσης 
άνευ έννομης επιρροής για την κατάφαση της παράβασης είναι η στάση του διαιτητή κατά τη 
διάρκεια του αγώνα. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα πρέπει να επιβληθεί σε έκαστο των δεύτερου και 
τρίτου των εγκαλουμένων α) ποινή απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο για ένα (1) μήνα και β) 
χρηματική ποινή χιλίων επτακοσίων (1.700,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 2 περ. ε, 3 παρ. 4 
περ. δ’, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ και 12 παρ. 5 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 ΚΑΠ της ΕΠΟ. 
Αντίθετα πρέπει να απαλλαγεί η πρώτη εγκαλούμενη, διότι το άρθρο 12 παρ. 5 του ΚΑΠ δεν 
απειλεί ποινή εις βάρος της ΠΑΕ, με την οποία συνδέεται ο αξιωματούχος.   

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 
ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντες τους εγκαλούμενους. 
Απαλλάσσει την 1η εγκαλούμενη από την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. 
Δέχεται ότι οι 2ος και 3ος των εγκαλουμένων τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς 

πειθαρχικές παραβάσεις.  
Επιβάλλει στον Μ. ΖΙΑΚΑ για την πράξη, για την οποία κρίθηκε πειθαρχικά ελεγκτέος τις 

ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, ήτοι:  α) ποινή απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο για ένα (1) 
μήνα και β) χρηματική ποινή χιλίων επτακοσίων (1.700,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 2 περ. 
ε, 3 παρ. 4 περ. δ’, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ και 12 παρ. 5 του Κ.Α.Π. της ΕΠΟ).  

Επιβάλλει στον Κ. ΚΟΤΑΡΕΛΑ για την πράξη, για την οποία κρίθηκε πειθαρχικά 
ελεγκτέος τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, ήτοι α) ποινή απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο για 
ένα (1) μήνα και β) χρηματική ποινή χιλίων επτακοσίων (1.700,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 
2 περ. ε, 3 παρ. 4 περ. δ’, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ και 12 παρ. 5 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  


