
 

 

 

Αριθμός Αποφάσεως   

272/2019 

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. 349/10-12-2019  κλήση προς 

απολογία κατά της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 

5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α  ́και γ’, 15 παρ. 1 περ. β’ και γ ,́ 2 περ. α ,́ β’, ε’, 4 

περ. α’ και β’ του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υπόθεσης και κατά την 

εκδίκασή της η εγκαλουμένη παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Ιωάννη 

Βοσκόπουλου, ο οποίος ανέπτυξε προφορικώς τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να 

γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της παρούσας πειθαρχικής δίκης. 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

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

«Γενική αρχή  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. Επειδή το άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα, όπως 

ισχύει, ορίζει τα εξής: «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 απρεπές 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 μεγάφωνων να 

σταματήσουν τα συνθήματα, ή να κατέβουν τα πανό με το προσβλητικό ή υβριστικό 

περιεχόμενο. Το ίδιο θα πράξει ο παρατηρητής αν τα περιστατικά αυτά, όπως και η 

στόχευση ποδοσφαιριστών ακτίνες λέιζερ, λάβουν χώρα κατά την 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 και των βαρύτητα των 
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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 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»… 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 την διάρκεια ή μετά την 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 (20.000) ευρώ 

έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, 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. γ) Η είσοδος οπαδών πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια 

του αγώνα, έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του αγώνα, χωρίς 

προειδοποίηση, εφόσον συνδέεται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων. Ο αγώνας που δεν 

άρχισε ή διακόπηκε οριστικά κατακυρώνεται υπέρ της ανυπαίτιας ομάδας με τέρματα 0-

3 (εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την ανυπαίτια ομάδα, οπότε παραμένει) και 

επιπρόσθετα επιβάλλεται στην υπαίτια ομάδα η ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές 

από τέσσερις (4) έως έξι (6) αγωνιστικές. δ) Σε περίπτωση που η είσοδος των οπαδών έγινε 

πριν από την έναρξη ή μετά την λήξη του αγώνα και δεν συνδέεται με βιαιοπραγίες κατά 

προσώπων ή με φθορές ξένης ιδιοκτησίας ισχύουν οι ποινές της περίπτωσης α' της 

παραγράφου 4 μειωμένες μέχρι το 1/3. ε) Σε περίπτωση που εντός της ίδιας αγωνιστικής 

περιόδου σημειωθούν σε βάρος μίας ομάδας τρεις (3) περιπτώσεις εισόδου οπαδών στον 

αγωνιστικό χώρο και πρόκλησης βιαιοπραγιών εντός αυτού με άμεσο αποτέλεσμα την 

οριστική διακοπή του αγώνα τότε η εν λόγω ομάδα θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. 

5. Καθορισμοί  α) Στην περίπτωση της ρίψης αντικειμένων, το ύψος και το είδος των 
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επιβαλλόμενων ποινών εξαρτώνται από τα αποτελέσματα που προκάλεσαν τα ριφθέντα 

αντικείμενα και κατά πόσον αυτά ήταν πρόσφορα να προκαλέσουν σωματική βλάβη 

προσώπου νόμιμα ευρισκομένου στον αγωνιστικό χώρο ή στις εξέδρες του γηπέδου. Στην 

περίπτωση της προσωρινής διακοπής αγώνα (αρ. 3γ )́ και εφόσον τα περιστατικά δεν ήταν 

ιδιαίτερης βαρύτητας, κατά την κρίση του πειθαρχικού οργάνου, αυτό δύναται να 

επιβάλλει μόνο χρηματική ποινή. Ο τρόπος αυτός επιμέτρησης της ποινής (αναλόγως της 

βαρύτητας των περαστικών) ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου. Εξ 

άλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Πειθαρχικού 

Κώδικα της Ε.Π.Ο., υπό τον τίτλο «Υποχρεώσεις ομάδων-Ευθύνη ομάδων» ορίζει τα 

εξής: «1. α) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις 

επιβαλλόμενες σε αυτές υπό των αρμοδίων οργάνων υποχρεώσεις και 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. β) Η γηπεδούχος ομάδα 

οφείλει να διασφαλίσει 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. 2. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση 

να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος του ποδοσφαίρου και 

ευθύνονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος ή των λοιπών 

Κανονισμών και του Καταστατικού της ΕΠΟ από αξιωματούχους, ποδοσφαιριστές ή 

φιλάθλους τους  ως αντικειμενικά υπαίτιες. 3. 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 παρόντος κανονισμού. 4. α) Η εντός έδρας 

ομάδα υπέχει ευθύνη για την απρεπή συμπεριφορά μεταξύ των θεατών 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. β) Η ομάδα που αγωνίζεται εκτός έδρας 

υπέχει ευθύνη για την απρεπή συμπεριφορά μεταξύ των δικών της θεατών που 

βρίσκονται στο γήπεδο και ομοίως ενδέχεται να τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο και με 

περαιτέρω κυρώσεις, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο. Οι οπαδοί 

που καταλαμβάνουν το τμήμα του σταδίου για τους φιλοξενούμενους, θεωρούνται ως 

οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας, εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο. Η απρεπής 

συμπεριφορά 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. γ) Σε περίπτωση που ακουστούν υβριστικά 

συνθήματα ή αναρτηθούν πανό από οπαδούς που στρέφονται αποκλειστικά και μόνο 

κατά της ομάδας τους ή των αξιωματούχων αυτής, οι χρηματικές ποινές της παραγράφου 

1 του άρθρου 15 μπορούν να επιβληθούν μειωμένες μέχρι του ενός τρίτου (1/3) αυτών.  

5. Η ευθύνη μιας ομάδας περιορίζεται γεωγραφικά στον εν γένει χώρο του γηπέδου και 

χρονικά στο προ του αγώνα έως μετά τον αγώνα διάστημα, όπως οι έννοιες αυτές 

καθορίζονται στο άρθρο 1 του Κ.Α.Π. 6. Η ευθύνη μιας ομάδας, όπως περιγράφεται στο 

παρόν άρθρο, περιλαμβάνει και τους αγώνες που διεξάγονται σε ουδέτερο γήπεδο, 
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ιδιαίτερα δε σε τελικούς αγώνες διοργανώσεων». Από το συνδυασμό των διατάξεων των 

άρθρων 14 και 15 παρ. 4 περ. β’ Π.Κ. προκύπτουν τα εξής: 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 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), 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 «Το γήπεδο 

και ο περιβάλλων χώρος του, που χρησιμοποιείται από την ομάδα για την στάθμευση 

αυτοκινήτων και/ή για την εκμετάλλευση εμπορικών δικαιωμάτων». Εξ άλλου η 

τιμώρηση της ως άνω συμπεριφοράς κλιμακώνεται ανάλογα με τη βαρύτητα και το είδος 

των επεισοδίων και συγκεκριμένα α) εάν η είσοδος των οπαδών ή τα επεισόδια δεν 

συνδέονται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας επιβάλλεται 

χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και 

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, επιβάλλεται 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. Για την επιβολή των ως 

άνω υπό β’ προβλεπόμενων ποινών απαιτείται α) η δημιουργία επεισοδίων, όπως αυτά 

ορίστηκαν ανωτέρω και β) τα επεισόδια αυτά να συνδέονται είτε με σημαντικές φθορές 

ξένης ιδιοκτησίας είτε με βιαιοπραγίες κατά προσώπων. Περαιτέρω, ο ορισμός της έννοιας 

της βιαιοπραγίας δεν δίδεται από τον ως άνω Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο., πρέπει 

όμως, σύμφωνα και με 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 
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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.). Παθών από την ως άνω πράξη μπορεί να είναι 

οποιοδήποτε πρόσωπο, αφού η ως άνω διάταξη δεν διακρίνει, αλλά ούτε και από την 

τελεολογική της ερμηνεία προκύπτει οποιοσδήποτε περιορισμός.    

Στην προκείμενη περίπτωση από το από 7-12-2019 Φύλλο Αγώνα, που συνέταξε 

ο διαιτητής, την από 7-12-2019 έκθεση του παρατηρητή, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

1003/2/17/10-ζ’ από 9/12/2019 Έκθεση της Αστυνομίας, την ένορκη επ’ ακροατηρίω 

κατάθεση του μάρτυρα της πειθαρχικώς εγκαλουμένης Γεράσιμου Μπελεβώνη, που 

περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας συνεδρίασης και 

από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, τα οποία επικαλείται και προσκομίζει η πειθαρχικώς 

εγκαλουμένη, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 7-12-2019 

και ώρα 20.00 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος SUPER 

LEAGUE 1 Ελλάδα της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 διεξήχθη στο Αγρίνιο στο 

γήπεδο του Παναιτωλικού ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, με γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από τις 

δύο διαγωνιζόμενες Π.Α.Ε. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού 

αγώνα συνέβησαν, σύμφωνα με το φύλλο αγώνος που συνέταξε ο διαιτητής, την έκθεση 

που συνέταξε ο παρατηρητής του αγώνα και την ως άνω έκθεση της Αστυνομίας, τα εξής 

πειθαρχικώς αξιόλογα και ελεγχόμενα περιστατικά:1) Στα 45’ και 75’ λεπτά του αγώνα, 

φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 6 εκφώνησαν το υβριστικό σύνθημα: 

«ΜΠΕΛΕΒΩΝΗ ΣΕ ΓΑΜΑΜΕ ΣΤΟ ΜΟΥΝΙ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΟΥ ΧΟΡΟΠΗΔΑΜΕ. 2) Με 

την έναρξη του αγώνα και στα 3’ και 42’ λεπτά του αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουμένης 

από τη θύρα 6, άναψαν συνολικά έναν (1) πυρσό και δύο (2) κροτίδες. 3) Με την έναρξη 

του αγώνα οπαδοί της εγκαλουμένης από τη θύρα 6 ανήρτησαν τρία πανό με το εξής 

περιεχόμενο «ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΑΘΩΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΩΟΙ ΝΕΚΡΟΙ Μ.Γ.Δ. 6-12-2008», 

«DIHMIJA NUK KUFI KURAJO GJITON» και «VAR – ATE ΜΑΣ ΔΕΝ ΛΥΓΙΖΟΥΜΕ». 4) 

Μετά το τέλος του αγώνα οπαδοί της εγκαλουμένης προκάλεσαν επεισόδια στον εν γένει 

χώρο του γηπέδου, τα οποία συνδέονταν με βιαιοπραγίες κατά προσώπων. Συγκεκριμένα 

τρία λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα 25 φίλαθλοι της εγκαλουμένης εισήλθαν μπροστά 

από τη θύρα 6 και φώναζαν συνθήματα κατά της διοίκησης της ομάδας τους. Δεκαπέντε 

λεπτά μετά οι ως άνω φίλαθλοι κινήθηκαν μέσω πόρτας μεταξύ των θυρών 1 και 6 προς 

τη θύρα V.I.P. Για την κίνηση τους αυτή παρεμποδίσθηκαν από τις παρευρισκόμενες 

Αστυνομικές Δυνάμεις Διμοιρίες υποστήριξης Ηλείας και Ακαρνανίας, κατά των οποίων 

εκσφενδόνισαν τρείς (3) μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων, ένα (1) πλαστικό κάθισμα, 

τεμάχια πλεξιγκλάς, καθώς και πλαστικά μπουκάλια και καφέδες. Ανέφλεξαν επίσης και 

ένα (1) καπνογόνο το οποίο εκσφενδόνισαν προς τους αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της 

Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου που βρίσκονταν εντός του αγωνιστικού χώρου. 

Κατόπιν απωθήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις με την προβλεπόμενη χρήση βίας, 

εξήλθαν εκτός του αγωνιστικού χώρου και διασκορπίστηκαν εξωτερικά του γηπέδου. 

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων από τη ρίψη των αντικειμένων, προκλήθηκαν φθορές σε 



3,5ο φύλλο της υπ’ αριθ. 272/2019 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού 

Οργάνου SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ 

 

 
δύο (2) ασπίδες και ένα (1) κράνος αστυνομικών της Διμοιρίας Υποστήριξης Ηλείας. Η 

εγκαλουμένη αμφισβητεί, ότι τα ως άνω επεισόδια συνδέονται με βιαιοπραγίες κατά 

προσώπων ή με σημαντικές φθορές ξένης ιδιοκτησίας, πλην όμως ο εν λόγω αρνητικός 

της κατηγορίας ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος, διότι οι 

βιαιοπραγίες αποδεικνύονται πέραν πάσης αμφιβολίας από την από 7-12-2019 έκθεση 

του παρατηρητή όσο και από την υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/17/10-ζ’ από 9/12/2019 

Έκθεση της Αστυνομίας. Ειδικότερα εναντίον αστυνομικών (που και αυτοί αναντίρρητα 

προστατεύονται, αφού ο Πειθαρχικός Κώδικας δεν διακρίνει σχετικά, αρκούμενος σε 

«βιαιοπραγίες κατά προσώπων») ασκήθηκαν παράνομες ενέργειες εκδηλούμενες με υλική 

δύναμη (ρίψεις μεταλλικών κάδων και καπνογόνου) και τείνουσες στην κακοποίηση του 

σώματος, χωρίς να έχει σημασία αν επήλθε πράγματι σωματική κάκωση. 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 πρέπει 

να απαλλαγεί από την τρίτη εκ των ως άνω πράξεων, αφού δεν αποδείχθηκε ότι τα 

αναρτηθέντα πανό είχαν υβριστικό, προσβλητικό ή πολιτικό περιεχόμενο. Κατόπιν όλων 

των ανωτέρω πρέπει στην εγκαλουμένη να επιβληθούν οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές: 
α) η χρηματική ποινή των επτακοσίων (700,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση 

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α ,́ γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) 

η χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη την οποία τέλεσε 

καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοια 

πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, 

δυνάμει της υπ’ αριθ. 176/27-9-2019 τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος 

Πειθαρχικού Οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 

παρ. 2 περ. α’, β’ και ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και γ) η χρηματική ποινή των πενήντα 

χιλιάδων (50.000,00) ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές για δύο (2) 

αγωνιστικές για την 4η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 

15 παρ. 4 περ. β’  του Π.Κ. της ΕΠΟ). Περαιτέρω πρέπει να καθοριστεί συνολική 

χρηματική ποινή, ποσού πενήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (51.350,00) ευρώ. 

Επισημαίνεται, ότι οι ως άνω 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 παρούσα την πειθαρχικώς εγκαλουμένη. 

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 3η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική 

παράβαση. 

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις λοιπές αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές 

παραβάσεις.   
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Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή των επτακοσίων 

(700,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. 

α ,́ γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων 

(2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της 

καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως 

διενεργηθέντα αγώνα της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 176/27-9-

2019 τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου (παράβαση άρθρων 

1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 παρ. 2 περ. α’, β’ και ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και 

γ) τη χρηματική ποινή των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ και ποινή διεξαγωγής 

αγώνων χωρίς θεατές για δύο (2) αγωνιστικές για την 4η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 

επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 παρ. 4 περ. β’  του Π.Κ. της ΕΠΟ).    

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού πενήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων 

πενήντα (51.350,00) ευρώ. 

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, 

την 13η Δεκεμβρίου 2019. 

 

Ο Αναπληρωτής Αθλητικός Δικαστής                       Ο Γραμματέας 

 

 

                 Χριστόφορος Μάρκου                              Στυλιανός Βασιλειάδης 

                  Πρωτοδίκης 

 


