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   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α    

Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο 

Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Άγγελο Κατσίµπα - Εισηγητή, ∆ικηγόρο Αθηνών, ως 

µέλη και από τη γραµµατέα Μαρία Περιστέρη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 14 Οκτωβρίου 2010 και 

ώρα 13:00 για να δικάσει επί των αναφεροµένων στην υπ’ αριθµ. πρωτοκ. 

225/12-10-2010 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για 

παράβαση των άρθρων 1 επ., 5, 14, 15 και 17 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

Η εγκαλουµένη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της 

Ιωάννη Κάρµη. 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 6, «δεν υπάρχει ευθύνη οµάδας για απρεπή 

συµπεριφορά θεατών σε αγώνα εφόσον η οµάδα αυτή δεν έχει λάβει και 

διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους της ή απρεπής συµπεριφορά φιλάθλων οι 

οποίοι στρέφονται αποκλειστικά και µόνο κατά της οµάδας τους. Εφόσον η 

οµάδα έχει λάβει και διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους της η ευθύνη της 

περιορίζεται στο τµήµα του γηπέδου (εξέδρες) που αντιστοιχούν τα εισιτήρια 

αυτά. Σε περίπτωση που η φιλοξενούµενη οµάδα δεν έχει λάβει  και διαθέσει 

εισιτήρια στους φιλάθλους της, αλλά, παρά ταύτα, προσέλθει ικανός αριθµός 

φιλάθλων αυτής στο γήπεδο και, κατόπιν εντολής της αστυνοµικής δύναµης, οι 

εν λόγω φίλαθλοι εισέλθουν σε διακριτικό τµήµα του γηπέδου, τότε ο 

Παρατηρητής του Αγώνα θα µνηµονεύει ρητά το περιστατικό αυτό στην έκθεσή 

του και, υπό αυτή την απαράβατη προϋπόθεση, η φιλοξενούµενη οµάδα θα 

φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τυχόν απρεπή συµπεριφορά των 

εν λόγω φιλάθλων.»   

Στην υπό κρίση υπόθεση, από το Φ.Α., την έκθεση του παρατηρητή του 

αγώνα, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας και τα διαµειφθέντα κατά τη  



2η
 σελίδα της υπ’αρθµ. 255/2010 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -SUPER 

LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α   

 

διαδικασία στο ακροατήριο αποδείχθηκαν τα εξής :  κατά τη διάρκεια του 

αγώνα µεταξύ των οµάδων ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

στην έδρα της πρώτης στις 3-10-2010 στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής του 

Πρωταθλήµατος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆Α, 1) στο 12΄, 35΄και 39΄λεπτό του 

αγώνα φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τις θύρες 5-6 έριξαν συνολικά επτά (7) 

καθίσµατα στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, και 2) στο  50΄λεπτό του 

αγώνα φίλαθλος της εγκαλουµένης από τη θύρα 6 και 4  έκανε χρήση λέιζερ µε 

αποτέλεσµα να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις από τα µεγάφωνα του 

γηπέδου.  

Για τον παραπάνω ποδοσφαιρικό αγώνα είχε εκδοθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. 

119/28-9-2010 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού, δυνάµει της 

οποίας, για άκρως σοβαρούς λόγους τήρησης της δηµόσιας τάξης,  

απαγορεύτηκε στην Π.Α.Ε της γηπεδούχου οµάδας η διάθεση εισιτηρίων στους 

φιλάθλους της οµάδος της φιλοξενούµενης ΠΑΕ και η συνακόλουθη 

µετακίνηση των φιλάθλων της τελευταίας. Εξάλλου, όπως προκύπτει από το 

σχετικό πρακτικό, κατά την από  21-9-2010 σύσκεψη που ενόψει του ανωτέρω 

ποδοσφαιρικού αγώνα έλαβε χώρα στα γραφεία της Αστυνοµικής ∆ιευθύνσεως  

Ηρακλείου, η φιλοξενούµενη οµάδα ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δήλωσε, διά του 

εκπροσώπου της, ότι δεν επρόκειτο να  παραλάβει εισιτήρια. Περαιτέρω, 

µολονότι σύµφωνα µε την από 4-10-2010 έκθεση της αστυνοµικής διευθύνσεως 

Ηρακλείου, τόσο η τελευταία (Α∆ Ηρακλείου) όσο και η ΠΑΕ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, είχαν ενηµερώσει το σύνολο των φιλάθλων ότι θα 

απαγορευόταν η είσοδος στους φιλάθλους, που θα προσέρχονταν µε διακριτικά 

της οµάδος του Παναθηναϊκού, εντούτοις 200 περίπου άτοµα, οµαδοποιήθηκαν 

και εκδηλώθηκαν υπέρ της φιλοξενούµενης οµάδας µε συνθήµατα, όπως ο 

ύµνος του Παναθηναϊκού και άλλα.   Τέλος στην έκθεση του παρατηρητή της  

διοργανώτριας αρχής (Super League)  για τον συγκεκριµένο ποδοσφαιρικό 

αγώνα, υπό Β και τον τίτλο «Γενικές Παρατηρήσεις» αναφέρονται επί λέξει τα  
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εξής : «Κατά τη συνάντηση προετοιµασίας αγώνα ο εκπρόσωπος της Αστυνοµίας 

κος ΤΖΙΡΑΚΗΣ µε διαβεβαίωσε ότι φίλαθλοι που θα φέρουν διακριτικά της 

φιλοξενούµενης οµάδας, δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο διότι 

υπάρχει εντολή από τον Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού για απαγόρευση 

µετακίνησης φιλάθλων. Όταν ολοκληρώθηκε η προσέλευση  των φιλάθλων στις 

θύρες 4-5-6-7-8 περίπου 2000 διαπίστωσα ότι έφεραν διακριτικά της οµάδος του 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (κασκόλ- φανέλες- πανό) και συνθήµατα υπέρ της 

φιλοξενουµένης» 

Από τα προεκτεθέντα συνάγεται ότι στην προκειµένη περίπτωση, εφόσον η 

εγκαλούµενη ΠΑΕ, ως φιλοξενούµενη, δεν είχε λάβει και δεν είχε διαθέσει 

στους φιλάθλους της εισιτήρια, για να είναι πειθαρχικώς ελεγκτέα και να φέρει 

την αντικειµενική ευθύνη για την απρεπή συµπεριφορά των φιλάθλων, θα 

έπρεπε, σύµφωνα  µε το άρθρο 14 παρ. 6 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο,  να είχαν 

συντρέξει  οι δύο προϋποθέσεις που τίθενται από το εν λόγω άρθρο του 

Κανονισµού, ήτοι : α) να είχε δοθεί εντολή της αστυνοµικής δύναµης για είσοδο 

των φιλάθλων της σε διακριτό τµήµα των εξεδρών του γηπέδου και β) να είχε 

γίνει  ρητή µνεία του γεγονότος αυτού στην έκθεση που συντάχθηκε από τον 

Παρατηρητή του αγώνα. Όµως, καµία από τις δύο αυτές προϋποθέσεις δεν 

συντρέχει εν προκειµένω, εποµένως η εγκαλούµενη ΠΑΕ πρέπει να κριθεί 

ατιµώρητη για τις παραπάνω πράξεις που της αποδόθηκαν.   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

∆ικάζει µε παρούσα την εγκαλουµένη.      

Κρίνει την πράξη ατιµώρητη. (άρθρο 14 παρ. 6 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή της στις 14 

Οκτωβρίου 2010. 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       


