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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 13-12-2019 και ώρα 13:00, για 
να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 350/10-12-2019 κλήση προς 
απολογία κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ για παράβαση των άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 
περ. α ,́ 15 παρ. 2 περ. α ,́ δ’, και ε’, 3 περ. α’ και στ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και κατά την 
εκδίκασή της η εγκαλούμενη παραστάθηκε με δήλωση κατ’ άρθρο 20 παρ. 2 του 
Δικονομικού Κανονισμού της ΕΠΟ. 

 
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 

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



1,5ο φύλλο της υπ’ αριθ.  271/2019 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού 

Οργάνου SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

 
 
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».  

Στην προκείμενη περίπτωση από το από 7-12-2019 Φύλλο Αγώνα, από την από 7-
12-2019 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και την υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/19/2638204 από 
10/12/2019 Έκθεση της Αστυνομίας αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά 
περιστατικά : Στις 7-12-2019 και ώρα 19:30, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής ημέρας του 
Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο Γήπεδο «ΟΑΚΑ» ο 
ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, 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) Κατά την είσοδο των ομάδων για την έναρξη του αγώνα και στα 17’, 27, 61’ και 64’ 
λεπτά του αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 35, άναψαν συνολικά εννέα (9) 
πυρσούς, ένα (1) καπνογόνο και τρείς (3) κροτίδες και 2) Στα 77’ και 89’ λεπτά του αγώνα 
φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 35, έριξαν συνολικά τέσσερα (4) μπουκάλια νερό 
στην περίμετρο του αγωνιστικού χώρου. Η εγκαλούμενη ΠΑΕ δεν αρνείται την τέλεση των 
ως άνω πράξεων, ζητεί ωστόσο την επιβολή ποινής ανάλογης με τη βαρύτητα και την 
απαξία τους, δεδομένου και ότι δεν επηρεάστηκε η εξέλιξη του αγώνα. Υπό τα ανωτέρω 
δεδομένα πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη η χρηματική ποινή των οκτώ χιλιάδων 
(8.000,00) ευρώ για την 1η πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της 
καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε επτά προγενεστέρως 
διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 156/28-8-

2019, 163/6-9-2019, 171/19-9-2019, 187/3-10-2019, 227/8-11-2019, 251/28-11-
2019 και 262/6-12-2019 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) και β) η χρηματική ποινή των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την 2η 
πράξη, την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της 
ευθύνης για όμοιες πράξεις σε πέντε προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας 
αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 156/28-8-2019, 163/6-9-2019, 177/27-9-
2019, 187/3-10-2019 και 209/24-10-2019 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). Περαιτέρω πρέπει να καθοριστεί συνολική χρηματική 
ποινή ποσού έντεκα χιλιάδων (11.000,00) ευρώ. 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 

 
Δικάζει με απούσα την εγκαλουμένη. 
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Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές 
παραβάσεις.  

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) 
ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της 
πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε επτά προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες 
της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 156/28-8-2019, 163/6-9-2019, 
171/19-9-2019, 187/3-10-2019, 227/8-11-2019, 251/28-11-2019 και 262/6-12-
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) και β) 
τη χρηματική ποινή των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την 2η πράξη την οποία τέλεσε 

καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες 
πράξεις σε πέντε προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, 
δυνάμει των υπ’ αριθ. 156/28-8-2019, 163/6-9-2019, 177/27-9-2019, 187/3-10-2019 
και 209/24-10-2019 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). 

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού έντεκα χιλιάδων (11.000,00) ευρώ.
     

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του στις 13-
12-2019. 

 
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
Χριστόφορος Μάρκου                                      Στυλιανός Βασιλειάδης  
         Πρωτοδίκης  

 


