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ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Χριστόφορο Μάρκου, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από 

την Ε.Π.Ο., 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. 355/10-12-2019 κλήση προς απολογία 
κατά της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για παράβαση των άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 
περ. β ,́ 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 περ. α ,́ δ’, και ε’, 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: «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 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 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 



1,5ο φύλλο της υπ’ αριθ. 274/2019 αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου  

SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

 

 
έξι (6) αγωνιστικές. ε)  Η υποτροπή των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο νοείται πάντα 
εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου».».  

Στην προκείμενη περίπτωση από το από 8-12-2019 Φύλλο Αγώνα και από την από 8-
12-2019 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : 
Στις 8-12-2019 και ώρα 19.30, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος 
SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου ο ποδοσφαιρικός 
αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, με γηπεδούχο την 
ομάδα της πρώτης από τις δύο διαγωνισθείσες ΠΑΕ. 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, τα εξής πειθαρχικώς αξιόλογα και 
ελεγχόμενα περιστατικά, ήτοι 1) στην έναρξη και στα 8’ και 68’ λεπτά του αγώνα, φίλαθλοι της 
εγκαλουμένης, άναψαν συνολικά είκοσι τέσσερις (24) πυρσούς και 2) στο 35’ λεπτό του αγώνα 
φίλαθλοι της εγκαλουμένης εκφώνησαν το υβριστικό σύνθημα: «ΜΠΕΟ ΜΠΙΝΕ ΠΟΥΤΑΝΑΣ 
ΓΙΕ». Η εγκαλουμένη δεν αρνείται την τέλεση των ως άνω πράξεων, ζητεί εν τούτοις την επιβολή 
της χαμηλότερης ποινής. Υπό τα ανωτέρω, επομένως, δεδομένα, πρέπει να επιβληθεί στην 
εγκαλουμένη α) 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 τέσσερις προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής 
περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 152/28-8-2019, 160/6-9-2019, 179/27-9-2019 και 
239/15-11-2019 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου (παράβαση 
άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β ,́ 15 παρ. 2 περ. α ,́ δ’, και ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) 
και β) η χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για την 2η πράξη 
(παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της 
ΕΠΟ). Περαιτέρω, πρέπει να καθοριστεί συνολική χρηματική ποινή ποσού δέκα χιλιάδων 
(10.000,00) ευρώ. Οι ως άνω πειθαρχικές κυρώσεις παρίστανται ως αναγκαίες, πρόσφορες, 
κατάλληλες και ευρισκόμενες σε αναλογία τόσο με τη βαρύτητα των πειθαρχικών αδικημάτων 
που τελέστηκαν, δεδομένου ότι με αυτές επιτυγχάνεται παραλλήλως και ο σκοπός τόσο της 
ειδικής, όσο και της γενικής πρόληψης, τον οποίο επιδιώκει η προρρηθείσα διάταξη του Π.Κ. 
της ΕΠΟ.  
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 

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

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 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 τέσσερις προγενεστέρως 
διενεργηθέντες αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 152/28-8-2019, 
160/6-9-2019, 179/27-9-2019 και 239/15-11-2019 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος 
Πειθαρχικού Οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β ,́ 15 παρ. 2 
περ. α ,́ δ’, και ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων 
(4.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α ,́ 
15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). 

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.  
 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του στις 13-12-
2019. 
 
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
           Χριστόφορος Μάρκου                               Στυλιανός Βασιλειάδης   

     Πρωτοδίκης 


