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ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

SUPER LEAGUΕ 1 ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Μαρία Τσαγκιά, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από την 

Ε.Π.Ο. ως τακτικό 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 6-12-2019 και ώρα 11.00, για να 

δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 344/4-12-2019 κλήση προς απολογία κατά 

της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ., για παράβαση των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 

παρ. 1 περ. α’ και γ’, 2 περ. α ,́ β’, ε’ , 3 περ. α’ και στ’ , 4 περ. α και β του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υπόθεσης και κατά την εκδίκασή 

της ενώπιον του παρόντος Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super League 

Ελλάδα η εγκαλούμενη παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ιωάννη 

Χατζησαββάογλου.  

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εγκαλουμένης αφού ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του 

ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στο υπόμνημα που 

κατέθεσε. 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. α  ́και β  ́του Πειθαρχικού Κώδικα 

της Ε.Π.Ο., οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις επιβαλλόμενες σε 

αυτές υπό των αρμοδίων οργάνων υποχρεώσεις, να υλοποιούν τους επιτασσόμενους σε αυτές 

όρους και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο, το οποίο από τις συνθήκες απαιτείται για την 

ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Η δε γηπεδούχος ομάδα οφείλει να διασφαλίζει στον εν γένει 

χώρο του γηπέδου την ασφάλεια των αξιωματούχων του αγώνα, των ποδοσφαιριστών, των 

αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας, των θεατών του αγώνα και την εν γένει τήρηση της 

τάξης. Κατά, δε, τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, οι ομάδες 

έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος του 

ποδοσφαίρου και ευθύνονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα 

της Ε.Π.Ο. ή των λοιπών Κανονισμών και του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. από αξιωματούχους, 



ποδοσφαιριστές ή φιλάθλους τους, ως αντικειμενικά υπαίτιες. Κάθε πράξη ή ενέργεια ατομική ή 

συλλογική, φυσικών ή νομικών προσώπων, που συνδέονται με ομάδα, 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, θα τιμωρείται από τις 

προβλεπόμενες οικείες διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. Επιπλέον, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 4 του αυτού ως άνω άρθρου, η εντός έδρας ομάδα υπέχει ευθύνη για 

την απρεπή συμπεριφορά μεταξύ των φιλάθλων του αγώνα, ανεξαρτήτως του είδους της 

υπαιτίου συμπεριφοράς και αναλόγως της περιστάσεως, ενδέχεται να τιμωρηθεί με χρηματικό 

πρόστιμο και με περαιτέρω κυρώσεις, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο. Η 

απρεπής συμπεριφορά συμπεριλαμβάνει, ενδεικτικά, τη βία προς πρόσωπα ή αντικείμενα, την 

πυροδότηση εμπρηστικών συσκευών, την ανάρτηση πανό ή την εκφώνηση συνθημάτων με 

προσβλητικό για πρόσωπα ή πολιτικό περιεχόμενο ή την εισβολή προσώπων στον αγωνιστικό 

χώρο. 

Περαιτέρω, το άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «Οι 

ποινές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιβάλλονται, σε βάρος ομάδας, με βάση τις αναφορές 

και περιγραφές των αξιωματούχων του αγώνα που προβλέπονται στον Κ.Α.Π. (Φύλλο Αγώνα 

και εκθέσεις παρατηρητών του αγώνα). Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ληφθούν 

υπόψη, ιδίως οι εκθέσεις της αστυνομικής αρχής και το οπτικό υλικό του αγώνα. Η άσκηση της 

δίωξης γίνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 24 και 25 του παρόντος. 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 η χρήση λέιζερ, ή να κατέβουν τα πανό. Το ίδιο θα πράξει ο παρατηρητής αν τα 

περιστατικά αυτά λάβουν χώρα κατά τη 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 
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και τη 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/και το άναμμα πάσης φύσεως 

αντικειμένου, ιδιαίτερα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και 

οποιουδήποτε εν γένει εύφλεκτου υλικού στις κερκίδες πριν την έναρξη, κατά τη 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 διεξαγωγής 

αγώνα χωρίς θεατές μίας (1) αγωνιστικής, έως δύο (2) αγωνιστικές, εφόσον η εισαγωγή η/και το 

άναμμα των ως άνω αντικειμένων στις κερκίδες προκάλεσαν την προσωρινή διακοπή 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 χιλιάδων 

(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. 1. 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 ευρισκόμενου 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 μίας (1) 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.. 4. Είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Επεισόδια στον εν γένει χώρο του 

γηπέδου. Η είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, πριν την έναρξη, κατά τη 

διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα, όπως και η δημιουργία επεισοδίων στα αποδυτήρια στις 

κερκίδες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: α) 

Χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000), εφόσον η 

είσοδος των οπαδών ή τα επεισόδια δεν συνδέονται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές 

ιδιοκτησίας. β) Εάν η είσοδος των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο ή τα επεισόδια στους λοιπούς 

χώρους του γηπέδου κατά τα ανωτέρω, συνδέονται είτε με σημαντικές φθορές ξένης ιδιοκτησίας 

είτε με βιαιοπραγίες κατά προσώπων, χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ έως 

διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές από 

δύο (2) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές». Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου 

εδαφίου  της παρ. α του άρθρου 5, «ο τρόπος αυτός επιμέτρησης της ποινής (αναλόγως της 

βαρύτητας των περιστατικών) ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου». Από τον 

συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 παρ. 4 περ. β Π.Κ. προκύπτει ότι κάθε ομάδα 

είναι αντικειμενικώς υπεύθυνη για την απρεπή συμπεριφορά των οπαδών της, που 

συμπεριλαμβάνει τη βία προς πρόσωπα ή αντικείμενα, την πυροδότηση εμπρηστικών συσκευών, 

την εκσφενδόνιση αντικειμένων, την επίδειξη προσβλητικών ή πολιτικών σλόγκαν με 

οποιαδήποτε μορφή, την εκφορά προσβλητικών λέξεων ή ήχων, ή την εισβολή στον αγωνιστικό 

χώρο. Ειδικότερη μορφή απρεπούς συμπεριφοράς τυποποιείται στο άρθρο 15 παρ. 4 ΠΚ. 

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω άρθρο προβλέπονται δύο μορφές απρεπούς συμπεριφοράς, που κατά 
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τη σαφή και διαχρονική επιλογή του πειθαρχικού νομοθέτη, αντιμετωπίζονται ισότιμα: α) η 

είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, πριν την έναρξη, κατά την διάρκεια ή μετά 

την λήξη του αγώνα, όπως και β) η δημιουργία επεισοδίων στα αποδυτήρια, στις κερκίδες και 

στον εν γένει χώρο του γηπέδου. Για την κατάφαση της δεύτερης περίπτωσης απρεπούς 

συμπεριφοράς, ήτοι της δημιουργίας επεισοδίων, απαιτείται να προκληθεί μάχη, συμπλοκή (για 

την έννοια των επεισοδίων βλ. Μπαμπινιώτη Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας), και 

μάλιστα δοθέντος και του πληθυντικού αριθμού, στον οποίο χρησιμοποιείται η ως άνω λέξη, 

απαιτείται η συμπλοκή ή μάχη να έχει λάβει ορισμένη έκταση, δηλαδή δεν αρκεί μεμονωμένη 

συμπεριφορά. Χρονικά η αντικειμενική ευθύνη της ομάδας για την ανωτέρω απρεπή 

συμπεριφορά των οπαδών της εκτείνεται από τη στιγμή που θα προσέλθει μια ομάδα  εγγύτατα 

στην περιμετρική εξωτερική περίφραξη ή τον εξωτερικό τοίχο του εν γένει χώρου του γηπέδου 

μέχρι και της στιγμή της αναχώρησης της ομάδας από τα όρια του εν γένει χώρου του γηπέδου 

(βλ. άρθρο 1 ΠΚ ΕΠΟ), ενώ τοπικά η αντικειμενική ευθύνη για τη δημιουργία επεισοδίων 

εκτείνεται σε χώρους πέραν του αγωνιστικού (αφού σε αυτήν την περίπτωση καταφάσκεται η 

πρώτη εκ των ως άνω συμπεριφορών, ήτοι η είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο) και 

συγκεκριμένα στα αποδυτήρια, στις κερκίδες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου. Ως εν γένει 

χώρος του γηπέδου ορίζεται στο άρθρο 1 ΠΚ ΕΠΟ «Το γήπεδο και ο περιβάλλων χώρος του, 

που χρησιμοποιείται από την ομάδα για τη στάθμευση αυτοκινήτων και/ή για την εκμετάλλευση 

εμπορικών δικαιωμάτων». Περαιτέρω, ο ορισμός της έννοιας της βιαιοπραγίας δεν δίδεται από 

τον ως άνω Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο., πρέπει όμως, σύμφωνα και με τα όσα παγίως 

γίνονται δεκτά κατά την ερμηνεία και εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας (ήτοι του άρθρου 

41ΣΤ Ν. 2725/1999 αλλά και των προηγούμενων Ν. 665/1977, που συμπλήρωσε το άρθρο 61 Ν. 

75/1975 και Ν. 1646/1986) ως βιαιοπραγία να νοηθεί κάθε παράνομη ενέργεια εναντίον 

προσώπου ή πράγματος, εκδηλούμενη με υλική δύναμη και τείνουσα είτε στην κακοποίηση του 

σώματος ή καταστροφή του πράγματος είτε στην προσβολή της ελευθερίας είτε της τιμής του 

καθ’ ου στρέφεται προσώπου, είναι δε αδιάφορο αν επήλθε πράγματι σωματική κάκωση ή 

καταστροφή του πράγματος (βλ. ΑΠ 756/1979, ΠοινΧρον ΚΘ’ σελ. 875 επ., αναλυτικότερα για 

την έννοια της βιαιοπραγίας βλ. Μ. Σκανδάμη, Η απώθηση στους αγωνιστικούς χώρους ως 

μορφή βιαιοπραγίας κατά την έννοια του άρθρου 41 ΣΤ Ν. 2725/1999, ΠοινΔικ 2008. 1370 επ.). 

Υποκείμενο της ως άνω πράξης μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, αφού η ως άνω διάταξη 

δεν διακρίνει, αλλά ούτε και από την τελεολογική της ερμηνεία προκύπτει οποιοσδήποτε 

περιορισμός. (βλ. υπ’ αριθ. 165/2019 απόφαση αυτού του Πειθαρχικού Οργάνου).  



Επιπλέον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 του ΠΚ ΕΠΟ «Οι ποινές που 

αναφέρονται στον παρόντα, στους λοιπούς κανονισμούς και στο καταστατικό της ΕΠΟ 

επιβάλλονται σε βάρος των φυσικών ή νομικών προσώπων του άρθρου 2, με βάση τις αναφορές 

και περιγραφές των αξιωματούχων του αγώνα που προβλέπονται στον Κ.Α.Π (Φύλλο Αγώνα, 

εκθέσεις Παρατηρητών Αγώνα). Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπόψη ιδίως 

οι εκθέσεις της αστυνομικής αρχής ή το οπτικό υλικό του αγώνα, όπου προβλέπεται στον 

παρόντα. Σε κάθε περίπτωση, δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί και ποινές δεν μπορούν να 

επιβληθούν σε βάρος των φυσικών ή νομικών προσώπων του άρθρου 2, μόνο με βάση τις 

εκθέσεις της αστυνομικής αρχής ή το οπτικό υλικό του αγώνα, πλην της ρητής εξαίρεσης του 

άρθρου 10 παρ. 5 στ και σε περιπτώσεις φαινομένων βίας, ρατσισμού στα γήπεδα κατά την 

οποία η δίωξη μπορεί να ασκηθεί κατόπιν χρήσης οπτικών μέσων (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες). Για 

τα διαδραματισθέντα στις εξέδρες του σταδίου και λοιπούς χώρους του γηπέδου επιτρέπεται η 

χρήση βίντεο χωρίς περιορισμούς (άρθρο 15 παρ. 8  ΚΑΠ).».   

Στην προκείμενη περίπτωση, από το από 1/12/2019 Φύλλο Αγώνα, την από 1/12/2019 

Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, την υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/84/1/7-μβ από 3/12/2019 Έκθεση της 

Αστυνομίας, από την κατάθεση του μάρτυρα της εγκαλουμένης και τα έγγραφα, τα οποία 

επικαλείται και προσκομίζει η πειθαρχικώς εγκαλουμένη, αποδεικνύονται τα ακόλουθα 

πραγματικά περιστατικά : Στις 1-12-2019 και ώρα 19.30, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής 

ημέρας του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο Στάδιο «Γ. 

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ» διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με γηπεδούχο την εγκαλουμένη. Κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα, συνέβησαν, τα παρακάτω πειθαρχικώς αξιόλογα 

και ελεγχόμενα περιστατικά : α) Πριν την έναρξη του αγώνα κατά την προθέρμανση και στα 11’, 

52’ και 63’ λεπτά του αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουμένης εκφώνησαν τα παρακάτω υβριστικά 

συνθήματα: «ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ» και «ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΤΑΝΕΣ ΤΩΝ 

ΠΑΟΚΤΖΗΔΩΝ ΟΙ ΜΑΝΕΣ». β) Πριν την έναρξη του αγώνα, κατά την προθέρμανση, κατά 

την παράταξη των ομάδων, στα 65’ και 70’ λεπτά του αγώνα καθώς και μετά την λήξη του 

αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουμένης, άναψαν συνολικά διακόσιους σαράντα τρείς (243) πυρσούς, 

επτά (7) καπνογόνα και τέσσερις (4) κροτίδες (συνέπεια του ανάμματος 160 πυρσών κατά την 

παράταξη των ομάδων, ήταν να καθυστερήσει η έναρξη του αγώνα κατά οκτώ (8) λεπτά λόγω 

της μη ορατότητας που προκλήθηκε  στον αγωνιστικό χώρο). Την εν λόγω πειθαρχική παράβαση 

τέλεσε η εγκαλουμένη καθ’ υποτροπή δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης, 

για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, 

δυνάμει της υπ’ αριθ. 218/1-11-2019 τελεσίδικης απόφασης του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου 



ο
 φύλλο της υπ. αριθ. 265 /2019 αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου 

SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ 

 
 

 
γ) Κατά την προθέρμανση και κατά την παράταξη των ομάδων, φίλαθλοι της εγκαλουμένης 

έριξαν συνολικά τρείς (3) κροτίδες και δύο (2) πυρσούς στον περιβάλλοντα του αγωνιστικού 

χώρου πίσω από το τέρμα και πλησίον του κόρνερ. Την εν λόγω πειθαρχική παράβαση τέλεσε η 

εγκαλουμένη καθ’ υποτροπή δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοια 

πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει 

της υπ’ αριθ. 218/1-11-2019 τελεσίδικης απόφασης του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου. δ) Στο 

12’ λεπτό του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουμένης έκαναν χρήση τριών (3) λέιζερ στοχεύοντας 

τον τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας. ε) Κατά την άφιξη της φιλοξενούμενης ομάδας 

και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, ήτοι στον διάδρομο προ της εισόδου των γραφείων των 

δημοσιογράφων, 15 – 20 άτομα που έφεραν διαπιστεύσεις της εγκαλουμένης εξύβρισαν την 

αποστολή (της φιλοξενούμενης ομάδας), η οποία κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, με τη 

φράση «Θα σας γαμήσουμε πουτάνες» και επιπλέον, προέβησαν στη ρίψη ενός μπουκαλιού 

εναντίον τους. Στη συνέχεια δε, επιτέθηκαν απρόκλητα με ρίψεις αντικειμένων (πλαστικά 

φιαλίδια νερού, μεταλλικά αντικείμενα – πόμολα- κάδους απορριμμάτων) εναντίον των 

αστυνομικών δυνάμεων, που βρίσκονταν στο σημείο για την προστασία της αθλητικής 

αποστολής της φιλοξενούμενης ομάδας. Αποτέλεσμα των άνω βιαιοπραγιών ήταν ο 

τραυματισμός ενός αστυνομικού και η φθορά ενός υπηρεσιακού κράνους. Ειδικότερα, όσον 

αφορά την τελευταία (υπό στοιχ. ε) πράξη, στην από 1/12/2019 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα 

αναφέρεται ότι «Περί ώρα 17.10 με τη συνοδεία του βοηθού Παρατηρητή  πήγα να ελέγξω τη 

συρόμενη πόρτα εισόδου του ειδικού χώρου στάθμευσης των λεωφορείων μεταφοράς 

αθλητικών αποστολών, διαπίστωσα ότι ήταν κλειστή. Μετ’ ολίγου εμφανίστηκε ο ΒΑΣ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Υπεύθυνος Εγκατάστασης ο οποίος μας δήλωσε ότι η πόρτα θα παραμείνει 

κλειστή. Την ίδια απάντηση πήραμε και από τον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κ. 

ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ. Κάλεσα τον Ταξίαρχο, τους υπευθύνους ασφαλείας των δύο ομάδων και τον 

εκπρόσωπο της S.L. και τους ενημέρωσε για το γεγονός της μη τήρησης των συμφωνηθέντων 

στην πρωινή σύσκεψη. Έθεσα θέμα ασφαλείας της μετακίνησης των αποστολών μέχρι τα 

αποδυτήρια (100 μ.) διότι υπήρχαν στην μικρή παράπλευρη πόρτα εισόδου, που υποδείχθηκε ως 

η μόνη είσοδος, αρκετά άτομα καθώς και εντός αυτού σε όλη την διαδρομή έως τα αποδυτήρια. 

Αν και έγιναν προσπάθειες να απομακρυνθούν εντελώς δεν κατέστη δυνατόν. Με απόφαση της 

ΕΛ. ΑΣ. τοποθετήθηκαν δύο διμοιρίες εντός του ειδικού χώρου στάθμευσης που θα 

εξασφάλιζαν την ασφαλή μετακίνηση της αποστολής του ΠΑΟΚ μέχρι τα αποδυτήρια. Η 

αποστολή του ΠΑΟΚ περιφρουρούμενη από τις ως δύο διμοιρίες (αριστερά – δεξιά) 



κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια. Μετά την πορεία 30 μ. περίπου δέχθηκε φραστικές επιθέσεις 

«ΘΑ ΣΑΣ ΓΑΜΗΣΟΥΜΕ ΠΟΥΤΑΝΕΣ», κλπ., από 15 – 20 άτομα φέροντα διαπιστεύσεις της 

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καθώς και ρίψη ενός μπουκαλιού νερού προς τους ποδοσφαιριστές, οι 

οποίοι ευρίσκοντο στο εντός του ειδικού χώρου στάθμευσης στο ύψος της εισόδου «Διοίκησης – 

Δημοσιογράφοι», χωρίς να πετύχει κάποιον. Απωθήθηκαν από τις παρευρισκόμενες αστυνομικές 

δυνάμεις, ώστε να απομακρυνθούν τα μέλη της αποστολής του ΠΑΟΚ,  με τη χρήση ασπίδων 

και ΓΚΛΟΠΣ. Μετά το συμβάν με κάλεσε ο Επικεφαλής Μέτρων Τάξης Αστυνομικός 

Διευθυντής κ. Λινάρδος και μου υπέδειξε τραυματία αστυνομικό από το προηγούμενο γεγονός, 

κατά δήλωσή του.».  Επιπλέον, στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/84/1/7-μβ από 3/12/2019 Έκθεση 

της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «Τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητικών αποστολών, κατά 

την άφιξή τους στο Γήπεδο, στάθμευσαν εξωτερικά του περιφραγμένου διαδρόμου που οδηγεί 

προς την είσοδο του προθαλάμου των αποδυτηρίων των ομάδων, καθ’ ότι η είσοδος προς το 

διάδρομο είχε σφραγιστεί, κατά παράβαση της παρ. 6 της (β) σχετικής Απόφασής μας, με 

αποτέλεσμα αμφότερες οι αθλητικές αποστολές να κινηθούν πεζή από το προαναφερθέν σημείο 

στάθμευσης έως τα αποδυτήριά τους. Είκοσι (20) περίπου άτομα, που βρίσκονταν στο σημείο 

του εν λόγω διαδρόμου (προ εισόδου γραφείων δημοσιογράφων) και έφεραν διαπιστεύσεις της 

γηπεδούχου ομάδας (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) εξύβρισαν λόγω και έργω την αποστολή της 

φιλοξενούμενης ομάδας (ΠΑΟΚ), παίκτης της οποίας έρριψε προς τη μεριά των διαπιστευμένων 

πλαστικό φιαλίδιο νερού. Κατόπιν αυτού τα εν λόγω άτομα επιτέθηκαν απρόκλητα με ρίψεις 

αντικειμένων (πλαστικά φιαλίδια νερού, μεταλλικά αντικείμενα -πόμολα-, κάδους 

απορριμμάτων κ.α.), εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στο σημείο για την 

προστασία της αθλητικής αποστολής της φιλοξενούμενης ομάδας (ΠΑΟΚ). Αποτέλεσμα της 

επίθεσης ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού και η φθορά υπηρεσιακού είδους (κράνος).» 

Εκ των ως άνω σαφώς προκύπτει ότι η παραπάνω πράξη τελέσθηκε, η δε αναφερόμενη Έκθεση 

της Αστυνομίας συμπληρώνει και διευκρινίζει τα όσα εκθέτονται στην άνω Έκθεση του 

Παρατηρητή, απορριπτομένων των αντίθετων ισχυρισμών της εγκαλουμένης ως αβάσιμων, ενώ 

πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για επεισόδιο που εκτιμάται και πειθαρχικά αξιολογείται και 

ελέγχεται ως μία πράξη, από άποψη τόσο πραγματική όσο και νομική, και δεν μπορεί να 

διασπασθεί σε επιμέρους (άλλως μερικότερες) πράξεις. Εξάλλου, απορριπτέος τυγχάνει ο 

ισχυρισμός της εγκαλουμένης, ότι για την κατάφαση της έννοιας της βιαιοπραγίας απαιτείται 

σωματική επαφή, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στον Πειθαρχικό Κώδικα αλλά ούτε και στο 

Ν. 2725/1999, είναι δε η ερμηνεία αυτή αντίθετη με τον ορισμό της βιαιοπραγίας, όπως έχει 

διατυπωθεί από τον Άρειο Πάγο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της 

παρούσας. Περαιτέρω, η εγκαλουμένη με την παραπάνω αναφερόμενη κλήση (υπό στοιχ. 6 
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πειθαρχική παράβαση της εν λόγω κλήσης), κλήθηκε σε απολογία ως πειθαρχικά ελεγχόμενη για 

το ότι «Κατά την ανάπαυλα του ημιχρόνου οκτώ (8) άτομα που έφεραν διαπιστεύσεις της 

εγκαλουμένης εισήλθαν εντός του χώρου των αποδυτηρίων, απωθήθηκαν δε από της 

ευρισκόμενες εκεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.». Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της παραπάνω 

Έκθεσης της Αστυνομίας, κατά την οποία «τέσσερα άτομα που έφεραν διαπιστεύσεις της 

γηπεδούχου ομάδας επιχείρησαν να προσεγγίσουν την πτυσσόμενη σήραγγα (φυσούνα), χωρίς η 

διέλευσή τους από εκεί να προβλέπεται από τις διαπιστεύσεις τους. Με την παρέμβαση των 

αστυνομικών δυνάμεων τα εν λόγω άτομα απομακρύνθηκαν» αλλά και της κατάθεσης του 

μάρτυρα, κατά τον οποίο ουδείς εισήλθε ή επιχείρησε να εισέλθει εντός του χώρου των 

αποδυτηρίων, και με δεδομένο ότι η τυχόν «απώθηση από τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ» δεν ενέχει 

την έννοια της δημιουργίας επεισοδίων, δεν αποδείχθηκε ότι τελέσθηκε η ως άνω πειθαρχική 

παράβαση (15 παρ. 4 περ. β), έστω και σε απόπειρα, και για τον λόγο αυτό πρέπει να απαλλαχθεί 

η εγκαλουμένη ως προς αυτήν. Εξάλλου, μόνον η τυχόν είσοδος ατόμων, στον χώρο των 

αποδυτηρίων, στα οποία δεν επιτρεπόταν βάσει των διαπιστεύσεων τους και για τα οποία δεν έχει 

διευκρινισθεί εάν επρόκειτο για πρόσωπα που είχαν αναγραφεί στο Φύλλο Αγώνα, δεν μπορεί να 

στοιχειοθετήσει ούτε την παράβαση του άρθρου 15 παρ. 4 α, κατά τα αναφερόμενα στη νομική 

σκέψη της παρούσας. 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει στην εγκαλουμένη ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ να 

επιβληθεί  α) χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για την πρώτη πράξη, β) χρηματική 

ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για τη δεύτερη πράξη,  γ) χρηματική ποινή τριών 

χιλιάδων (3.000) ευρώ για την τρίτη πράξη, δ)  χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) 

ευρώ για την τέταρτη πράξη ε) χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και ποινή 

διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές για δύο αγωνιστικές για την πέμπτη πράξη λαμβάνοντας 

υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής τη βαρύτητα της πράξης, το είδος και την ένταση των 

επεισοδίων. Οι ως άνω επιβαλλόμενες στην εγκαλουμένη πειθαρχικές κυρώσεις παρίστανται ως 

αναγκαίες, πρόσφορες, κατάλληλες και ευρισκόμενες σε αναλογία με τη βαρύτητα των 

πειθαρχικών αδικημάτων, για τα οποία αυτή (εγκαλουμένη) φέρει αντικειμενική ευθύνη, 

δεδομένου, μάλιστα, ότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται παραλλήλως και ο σκοπός τόσο της 

ειδικής, όσο και της γενικής πρόληψης, τον οποίο επιδιώκουν οι προρρηθείσες διατάξεις του 

Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. 

Τέλος, καθορίζει συνολική χρηματική ποινή ποσού εξήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων 

(61.500) ευρώ. 



          

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

 
 

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρούσα την εγκαλουμένη.  

 

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ την εγκαλουμένη ως προς την υπό στοιχ. 6 πράξη της υπ’ αριθ. 344/4-12-2019 

κλήσης προς απολογία.   

 

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις λοιπές αποδιδόμενες σε αυτήν, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

344/4-12-2019 κλήση προς απολογία, πειθαρχικές παραβάσεις.  

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  α) χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 

για την πρώτη πράξη, β) χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για τη δεύτερη 

πράξη, γ) χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για την τρίτη πράξη, δ) χρηματική ποινή 

των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) ευρώ για την τέταρτη πράξη, ε) χρηματική ποινή πενήντα 

χιλιάδων (50.000) ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές για δύο αγωνιστικές για την 

πέμπτη πράξη. 

 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή ποσού εξήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων (61.500)  

ευρώ. 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο 

ακροατήριό του στις 6-12-2019. 

 

 Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

                 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΙΑ                                             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

                   ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 

 
 

 

 


