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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 24-1-2020 και ώρα 11.00, κατόπιν 

αναβολής από την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 17-1-2020, για να δικάσει επί των 

αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 23/14-1-2020 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΑΕΛ, 

για παράβαση των άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 18 παρ. 1, 2 και 3 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 με υπόμνημα, με το οποίο ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα 

σε αυτό αναφέρονται.  

 

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, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παραπάνω Κώδικα «1. Οποιοσδήποτε 

εμπίπτει στον παρόντα κώδικα μειώνει, μεροληπτεί κατά ή αμαυρώνει οποιονδήποτε με τρόπο 

δυσφημιστικό εξαιτίας της φυλής, του χρώματος, της γλώσσας της θρησκείας ή της εθνοτικής 

προελεύσεώς του ή διαπράξει οποιαδήποτε άλλη ρατσιστική ή περιφρονητική πράξη θα 

τιμωρείται …….. -Αν είναι  θεατής με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα από έξι μήνες μέχρι δύο 

έτη και η ομάδα του με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ εφόσον 

είναι ΠΑΕ …..2. α)…β) Εάν φίλαθλοι μιας ομάδας διαπράξουν ρατσιστικές ή περιφρονητικές 

πράξεις, όπως περιγράφεται στην παρ. 1, το αρμόδιο όργανο δύναται να επιβάλλει, εκτός της 

χρηματικής ποινής που αναφέρεται στην παρ. 1, και την ποινή της διεξαγωγής αγώνα χωρίς 

θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) σε συγκεκριμένο τμήμα των εξεδρών του γηπέδου. 3. Οι 

ποινές του παρόντος άρθρου δύναται να επιβληθούν μειωμένες ή να μην επιβληθούν καθόλου 

εάν ο εν λόγω ποδοσφαιριστής ή η ομάδα του είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ήταν υπεύθυνος 

(-η) ή ήταν υπεύθυνος (-η) σε μικρό βαθμό για τις εν λόγω παραβάσεις ή εάν υπάρχουν 

σημαντικά απαλλακτικά περιστατικά, ιδιαίτερα δε εάν οι παραβάσεις προκλήθηκαν σκόπιμα 

ώστε να αναγκάσουν την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών σε έναν ποδοσφαιριστή ή ομάδα. 

Η διαδικασία για την αξιολόγηση των απαλλακτικών περιστάσεων θα διέπεται από τις διατάξεις 

του παρόντος κανονισμού».  

Στην προκείμενη περίπτωση, από το 11/01/2020 Φύλλο Αγώνα, την από 11/01/2020 

Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, και τα έγγραφα, τα οποία επικαλείται και προσκομίζει η 

πειθαρχικώς εγκαλουμένη, το οπτικό υλικό του αγώνα (βίντεο), που η τελευταία, επίσης, 

επικαλείται και προσκομίζει, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Στις 11-1-



ο
 φύλλο της υπ. αριθ. 28/2020 αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου 

SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ 

 
 
2020 και ώρα 19.30, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος SUPER 

LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ, στο Γήπεδο ΑΕΛ  FC ARENA διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας 

μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε.Λ. – ΠΑΕ ΑΡΗΣ με γηπεδούχο την εγκαλουμένη. Κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα, συνέβη το παρακάτω πειθαρχικώς 

αξιόλογο και ελεγχόμενο περιστατικό:  Στο 83’ λεπτό του αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουμένης 

από τις θύρες 9-10 προέβησαν μαζικά σε ήχους μιμούμενοι χιμπατζή «ΟΥ, ΟΥ, ΟΥ» κατά του 

ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας με αριθμό φανέλας 98, BA ABOU MALAL. 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η εγκαλουμένη ήταν υπεύθυνη σε μικρό βαθμό για την εν λόγω 

παράβαση, καθόσον πέραν του ότι έχει καταδικάσει την παραπάνω συμπεριφορά των φιλάθλων 

της με την από 12-1-2020 ανακοίνωσή της και σχετικές δηλώσεις του αρχηγού της ομάδας 

Βαγγέλη Μόρα αλλά και τις εκδηλώσεις υποστήριξης του ιδιοκτήτη της ομάδας προς τον 

παραπάνω θιγόμενο ποδοσφαιριστή μετά το τέλος του αγώνα, κυρίως έχει αποδείξει ότι ούτε 

υιοθετεί ούτε ενθαρρύνει ρατσιστικές νοοτροπίες και συμπεριφορές δεδομένου ότι την 21-6-

2016 αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας οργάνωσε καθιστική 

διαμαρτυρία των ποδοσφαιριστών για δύο λεπτά στον αγώνα ΑΕΛ – Αχαρναϊκός στη μνήμη 

παιδιών προσφύγων που χάνουν τη ζωή του στο Αιγαίο, ενώ την 19-12-2016 η ομάδα (της 

εγκαλουμένης) στον Αγώνα της με την ομάδα της ΠΑΕ Παναθηναϊκού φόρεσε φανέλες με 

τυπωμένο το σύνθημα «τα προσφυγόπουλα είναι παιδιά μας». Ωστόσο, δεν αποδείχθηκε ο 

ισχυρισμός της εγκαλουμένης ότι η παραπάνω παράβαση προκλήθηκε σκόπιμα από τους 

φιλάθλους της, ώστε να αναγκάσουν την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών στην ομάδα, 

δεδομένου ότι η άνω ρατσιστική περιφρονητική πράξη ήταν σαφώς αντίδραση των φιλάθλων 

της εγκαλουμένης σε αμέσως προηγούμενη συμπεριφορά του θιγόμενου εντός του αγωνιστικού 

χώρου (ανατροπή ποδοσφαιριστή της εγκαλουμένης). Επομένως, πρέπει να απορριφθεί ο εν 

λόγω ισχυρισμός ως αβάσιμος στην ουσία του. Κατόπιν των παραπάνω,  πρέπει στην 

εγκαλουμένη ΠΑΕ Α.Ε.Λ., να επιβληθεί, χρηματική πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Η ως άνω 

επιβαλλόμενη στην εγκαλουμένη πειθαρχική κύρωση παρίσταται ως αναγκαία, πρόσφορη, 

κατάλληλη και ευρισκόμενη σε αναλογία με τη βαρύτητα του πειθαρχικού αδικήματος και του 

βαθμού της ευθύνης που η εγκαλουμένη φέρει, 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. 

 

     

 



 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

 
 

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρούσα την εγκαλουμένη.  

 

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν με την υπ’ αριθ. πρωτ. 23/14-1-

2020 κλήση προς απολογία πειθαρχική παράβαση.  

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ Α.Ε.Λ. χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.  

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του 

στις 24-1-2020. 

 

 Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

                 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΙΑ                                             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

                   ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 

 

 
 

 


