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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 8-11-2019 και ώρα 14:00, για 
να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 300/5-11-2019 κλήση προς 
απολογία κατά των 1) ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και 2) Γ. ΔΩΝΗ για παράβαση των άρθρων 
1, 2 περ. ε, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. ε  ́σε συνδυασμό με το 11 παρ. 1, 2 και 3, 14 παρ. 1, 2 

και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και κατά την 

εκδίκασή της, οι εγκαλούμενοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους 
Αλκιβιάδη Παπαντωνίου. 

 
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 

Επειδή το άρθρο 11 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ ορίζει τα εξής «Κάθε 
ομάδα είναι  αντικειμενικά υπόλογη  και υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις όλων 
των αξιωματούχων της, που 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 β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, της παρ. 1 του  άρθρου  
10  τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  από  πέντε  χιλιάδες  (5.000)  ευρώ  έως σαράντα 
χιλιάδες (40.000) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο ή και τα 
αποδυτήρια  από  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  έως  έξι  (6)  μήνες  ή  το  ανάλογο  διάστημα  
σε αγωνιστικές ημέρες, εκτός αν η παραβατική του συμπεριφορά εμπίπτει στις διατάξεις 
των άρθρων 18, 19 και 20, οπότε του επιβάλλονται οι εκεί προβλεπόμενες ποινές.  3.  Η  
ΠΑΕ,  με  την  οποία  συνδέεται  ο  αξιωματούχος,  τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  έως 
ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ. 4.  Σε  περίπτωση  υποτροπής,  στην  ίδια  αγωνιστική  
περίοδο  τέλεσης  οιουδήποτε  εκ  των αδικημάτων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου για 
τα πρόσωπα της ίδιας παραγράφου), οι ποινές διπλασιάζονται.  5.  Οι παρ. 2 α, β, γ και δ 
του άρθρου 10 ισχύουν ανάλογα. 6.  Σε  περίπτωση  που  αξιωματούχος  αγώνα  
παραβιάσει  την  ποινή  απαγόρευσης εισόδου  στον  αγωνιστικό  χώρο  και  τα  
αποδυτήρια,  που  του  έχει  επιβληθεί,  του επιβάλλεται  εκ  νέου  η  αυτή  ποινή  
απαγόρευσης  εισόδου  δύο  (2)  αγωνιστικών ημερών.  7.  Οι  ομάδες  είναι  
αντικειμενικά  υπεύθυνες  για  την  έκτιση  των  ποινών,  ήτοι  για  την τήρηση  των  
απαγορεύσεων  που  έχουν  επιβληθεί  σε  αξιωματούχους  τους.  Σε περίπτωση  μη  
τήρησης,  επιβάλλεται  σ’  αυτές  χρηματική  ποινή  από  δέκα  χιλιάδες (10.000) ευρώ 
έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ». Σύμφωνα δε με το άρθρο 10 του Π.Κ. της ΕΠΟ «Για 
τη διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας στους αγωνιστικούς χώρους και την τήρηση 
των  διατάξεων  των  Κανονισμών, κατά  τη  διεξαγωγή  τόσο  των  επισήμων  όσο  και  των 
φιλικών αγώνων, επιβάλλονται  στους  ποδοσφαιριστές  (τακτικούς  και  
αναπληρωματικούς) οι ακόλουθες ποινές αποκλεισμού από αγώνες πρωταθλήματος και 
κυπέλλου. α)…, β)…, γ)  δ…, ε) Ποινή  αποκλεισμού  πέντε  (5)  αγωνιστικών  ημερών  
και  χρηματική  ποινή  τριακοσίων (300)  ευρώ,  αν  ο  ποδοσφαιριστής  αποβάλλεται  
από  τον  αγώνα  για  απώθηση  ή απόπειρα  βιαιοπραγίας  κατά  των  διαιτητή,  βοηθών  
διαιτητών,  παρατηρητή,  βοηθό παρατηρητή και γιατρού του αγώνα, στη διάρκεια του 
αγώνα ή στο ημίχρονο». 

Στην προκειμένη περίπτωση από το από 3-11-2019 Φύλλο Αγώνα και από την 
από 3-11-2019 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά 



1,5ο φύλλο της υπ’ αριθ. 226/2019 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου  

SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

 
περιστατικά : Στις 3-11-2019 και ώρα 20.00, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής ημέρας του 
Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο Γήπεδο της Τούμπας 
Θεσσαλονίκης ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, με γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από τις δύο διαγωνισθείσες 
ΠΑΕ. Κατά τη διάρκεια δε του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα συνέβη, σύμφωνα με το 
φύλλο αγώνα που συνέταξε ο διαιτητής και την έκθεση που συνέταξε ο παρατηρητής του 
αγώνα, το εξής πειθαρχικώς αξιόλογο και ελεγχόμενο περιστατικό, ήτοι στο 90+6’ λεπτό 
του αγώνα ο προπονητής της εγκαλουμένης Γ. ΔΩΝΗΣ έσπρωξε τον τέταρτο διαιτητή, 
διαμαρτυρόμενος σε απόφαση του διαιτητή του αγώνα. Οι εγκαλούμενοι αρνούνται ότι ο 
δεύτερος εξ αυτών απώθησε το διαιτητή, αλλά υποστηρίζουν ότι τον ακούμπησε στο 
μπράτσο για να στρέψει το πρόσωπό του προς εκείνον. Ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός δεν 
κρίνεται πειστικός και δεν αποδεικνύεται από κάποιο αποδεικτικό μέσο. Αντίθετα ο 
διαιτητής του αγώνα στη σχετική αναφορά του στο φύλλο αγώνα είναι σαφής ως προς το 

ως άνω περιστατικό αναγράφοντας χαρακτηριστικά ότι «ΑΠΕΒΑΛΛΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ 
ΚΑΡΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΟΤΙ ΕΣΠΡΩΞΕ 
ΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ». Εξ άλλου ο 
δεύτερος ισχυρισμός περί δικαιολογημένης αγανάκτησης λόγω της άδικης, κατά τους 
εγκαλούμενους, διαιτητική απόφασης πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος, διότι η 
προηγηθείσα τυχόν εσφαλμένη διαιτητική απόφαση - η ορθότητα της οποίας δεν 
αποτελεί αντικείμενο της προκείμενης πειθαρχικής διαδικασίας – δεν εμπίπτει στην 
έννοια της «ιδιαίτερα σκληρής και βάναυσης συμπεριφοράς», όπως απαιτείται για την 
λόγω δικαιολογημένης αγανάκτησης άρση του άδικου χαρακτήρα της απώθησης (πρβλ. 
άρθρα 361 παρ. 3 και 308 παρ. 3 ΠΚ), χωρίς να αρκεί η απλώς ανάρμοστη 
συμπεριφορά του θύματος (ΑΠ 620/2003, ΠοινΧρον ΝΔ. 130). Σε κάθε περίπτωση ο 
δεύτερος εγκαλούμενος, που είχε την ιδιότητα του προπονητή της πρώτης εγκαλουμένης 
- ώστε το μέτρο ευθύνης του ήταν αυξημένο, ένεκα ακριβώς της εν λόγω ιδιότητάς του, 
που επέτασσε την επίδειξη εκ μέρους του υποδειγματικής συμπεριφοράς, προκειμένου 
να αποτελεί πρότυπο για τους φιλάθλους της ομάδας του και να μην υποδαυλίζει τη 
δυσαρέσκειά τους, στάση άλλωστε που ο ίδιος έχει τηρήσει πολλές φορές στο παρελθόν 
μη σχολιάζοντας τις διαιτητικές αποφάσεις (βλ. προσκομιζόμενα δημοσιεύματα), - ακόμη 
και αν αισθάνθηκε έντονη δυσαρέσκεια λόγω της προηγηθείσας - εσφαλμένης κατ’ αυτόν 
- διαιτητικής απόφασης, όφειλε να περιορισθεί αποκλειστικώς στην απολύτως αναγκαία 
και εντός του πλαισίου της νόμιμης και θεμιτής δυνατής δράσης του συμπεριφορά, 
εκφράζοντας με κόσμιο τρόπο τη γνώμη του ή κρίνοντας ακόμη και με οξείες - πλην μη 
υπερβαίνουσες το αναγκαίο μέτρο - φράσεις τις αποφάσεις του διαιτητή ή καταγγέλλοντας 
στις αρμόδιες ποδοσφαιρικές αρχές τον εν λόγω διαιτητή, χωρίς να δικαιολογείται να τον 
απωθεί διαμαρτυρόμενος. Εν κατακλείδι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί, ούτε είναι ανεκτή, με βάση τις ιδέες του μέσου συνετού και εμφρόνως 

σκεπτόμενου ανθρώπου, η ανωτέρω περιγραφόμενη συμπεριφορά του δεύτερου 
εγκαλούμενου από το τυχόν αίσθημα αγανάκτησης και δυσθυμίας του, συνεπεία των 
οιωνδήποτε εσφαλμένων αποφάσεων του διαιτητή. 

 Υπό τα ανωτέρω, επομένως, δεδομένα, πρέπει να επιβληθούν στους 
εγκαλούμενους οι εξής ποινές: α) στην πρώτη εγκαλουμένη χρηματική ποινή 5.000 ευρώ 
και β) στο δεύτερο εγκαλούμενο χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και απαγόρευση εισόδου 
στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για ένα (1) μήνα. Οι ως άνω επιβαλλόμενες 
πειθαρχικές κυρώσεις παρίστανται ως αναγκαίες, πρόσφορες, κατάλληλες και 
ευρισκόμενες σε αναλογία τόσο με τη βαρύτητα των πειθαρχικών αδικημάτων όσο και με 
την οικονομική κατάσταση των εγκαλουμένων, 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 εγκαλουμένους. 



2ο φύλλο της υπ’ αριθ. 226/2019 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου  

SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

 
ΔΕΧΕΤΑΙ ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς, με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 300/5-11-2019 κλήση προς απολογία, πειθαρχικές παραβάσεις.  
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ α) στην Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για την αποδιδόμενη σε αυτήν 

πράξη (1, 5 επ., 10 παρ. 1 περ. ε’ σε συνδυασμό με το 11 παρ. 1, 2 και 3, 14 παρ. 1, 2 
και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ), τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, β) στον Γ. 
ΔΩΝΗ για την αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη (1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. ε’ σε συνδυασμό με 
το 11 παρ. 1 και 2, 14 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ) χρηματική ποινή πέντε 
χιλιάδων (5.000) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα 
αποδυτήρια για ένα (1) μήνα. 

 
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, στις 8-

11-2019. 
 

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

           Χριστόφορος Μάρκου                             Στυλιανός Βασιλειάδης   
                  Πρωτοδίκης  

 
 


