
 
Αριθμός Απόφασης 273/2014

 
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ  
 
Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο

και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη- Εισηγητή και Παναγιώτη
Παπανότη, Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη και από τη γραμματέα Μαρία
Περιστέρη.

Συνεδρίασε  δημόσια στο ακροατήριό της στις 6 Νοεμβρίου 2014
και ώρα 13:00 για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ.
πρωτοκ. 263/4-11-2014 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ Α.Ε.Λ.
ΚΑΛΛΟΝΗΣ, του διερμηνέα Π. ΚΑΡΤΑΛΗ, του φροντιστή Σ.
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ και του Προπονητή αυτής Ι. ΜΑΤΖΟΥΡΑΚΗ για
παράβαση των άρθρων 1 επ.  11 του Π.Κ. της ΕΠΟ.

Οι εγκαλούμενοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
τους Αργύριο Λίβα.

 
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ : «1)

Κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις όλων όσων
με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα εισέρχονται στον
αγωνιστικό χώρο, κατά την διάρκεια των αγώνων. 2) Ο αξιωματούχος
ομάδας με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο που
διαπράττει τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ, δ, ε, στ,
ζ, η, της παρ. 1 του άρθρου 10 τιμωρείται με χρηματική ποινή από δύο
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500) έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000)
και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από δύο (2) έως έξι
(6) μήνες.  3) Η ΠΑΕ, με την οποία συνδέεται ο αξιωματούχος,
τιμωρείται με χρηματική ποινή από δύο χιλιάδες πεντακόσια
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ευρώ (2.500) έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000).».

Περαιτέρω, σύμφωνα δε με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 1
του Π.Κ. της ΕΠΟ  «αξιωματούχος» είναι «με εξαίρεση τους
ποδοσφαιριστές, οποιοσδήποτε εκτελεί μία δραστηριότητα που συνδέεται
με το ποδόσφαιρο σε μία ΠΑΕ ή σωματείο, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς
του, του είδους της δραστηριότητας αυτής (διοικητική, αθλητική ή
οποιαδήποτε άλλη) και της διάρκειας της δραστηριότητος αυτής,
ιδιαιτέρως δε, ως αξιωματούχοι νοούνται οι μάνατζερ, προπονητές και το
ιατρικό προσωπικό.»

Στην υπό κρίση υπόθεση, από το Φ.Α., την έκθεση του παρατηρητή
του αγώνα, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας αποδείχθηκαν τα εξής :
 στις 3-11-2014 και ώρα 19:30, στα πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο γήπεδο
«ΔΗΜ. ΣΤ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ο  ποδοσφαιρικός
αγώνας μεταξύ των ΠΑΕ Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ  - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, με
γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από τις δύο διαγωνισθείσες ομάδες.
Στο πλαίσιο διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα συνέβησαν



«ΔΗΜ. ΣΤ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ο  ποδοσφαιρικός
αγώνας μεταξύ των ΠΑΕ Α.Ε.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ  - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, με
γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από τις δύο διαγωνισθείσες ομάδες.
Στο πλαίσιο διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα συνέβησαν
τα εξής πειθαρχικώς αξιόλογα και ελεγχόμενα περιστατικά : α) στο 37ο
λεπτό του αγώνα ο διερμηνέας της εγκαλουμένης ΠΑΕ, Π. ΚΑΡΤΑΛΗΣ
(2ος εγκαλούμενος), εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου και
απευθυνόμενος στον διαιτητή του αγώνα είπε : «ΕΙΣΤΕ ΣΤΗΜΕΝΟΙ,
ΕΠΙΤΕΛΕΙΤΕ ΕΡΓΟ, ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ». Στην συνέχεια αφού ο διαιτητής
διέταξε την απομάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο, ο ανωτέρω
εγκαλούμενος απευθυνόμενος πάλι στον διαιτητή του αγώνα είπε
«ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΓΑΜΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
ΝΗΣΙ», ενώ κατά την απομάκρυνσή του κλώτσησε τις μπάλες που
βρίσκονταν στην διχοτόμο της πλάγιας γραμμής, β) στο ανωτέρω λεπτό
του αγώνα απομακρύνθηκε ο φροντιστής της εγκαλουμένης ΠΑΕ Σ.
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (3ος εγκαλούμενος), διότι απευθυνόμενος στον
διαιτητή του αγώνα είπε : «ΕΙΣΑΙ ΣΤΗΜΕΝΟΣ» και γ) στο 37΄λεπτό του
αγώνα ο προπονητής της
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εγκαλουμένης ΠΑΕ, Ι. ΜΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ (4ος εγκαλούμενος)
απευθυνόμενος στον διαιτητή του αγώνα είπε : «ΠΟΙΟΣ ΣΕ ΕΣΤΕΙΛΕ
ΣΗΜΕΡΑ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΓΟ». Στην συνέχεια αφού ο
διαιτητής διέταξε την απομάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο
εκείνος  απευθυνόμενος πάλι στον διαιτητή του αγώνα είπε : «ΕΙΣΑΙ
ΣΤΗΜΕΝΟΣ». Επειδή ο ανωτέρω 3ος εγκαλούμενος δεν απομακρυνόταν
από τον αγωνιστικό χώρο ο αγώνας διεκόπη προσωρινά για τρία (3΄)
λεπτά μέχρι να αποχωρήσει.

Επομένως οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σ’ αυτούς
 πειθαρχικές παραβάσεις και πρέπει να τους επιβληθούν οι ακόλουθες
πειθαρχικές ποινές με την εξής όμως διευκρίνιση ως προς την ορθή και
ερμηνευτικά επιβαλλόμενη εφαρμογή του άρθρου 11 του Π.Κ. της ΕΠΟ :
 Η παραπάνω συμπεριφορές των παραπάνω εγκαλουμένων φυσικών
προσώπων (διερμηνέα, φροντιστή και προπονητή αντιστοίχως)
 αποτελούν αντιαθλητικές συμπεριφορές που εμπίπτουν στις διατάξεις
του άρθρου 10 παρ. 1 εδ. α΄Ι και δ΄ Ι, ήτοι ανάρμοστη διαγωγή σε
αξιωματούχο αγώνα (διαιτητή) και υβριστική συμπεριφορά (λόγω) προς
διαιτητή και είναι πειθαρχικώς ελεγκτέες σύμφωνα με τις
προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 11 του πιο πάνω κώδικα,
επισύρουσα για μεν τους αξιωματούχους (διερμηνέα, φροντιστή και
προπονητή αντιστοίχως)   χρηματική ποινή από δύο χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ (2.500) έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) και απαγόρευση
εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από δύο (2) έως έξι (6) μήνες, για δε
τη συνδεόμενη με τον αξιωματούχο ΠΑΕ (1η εγκαλούμενη) χρηματική
ποινή από δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500) έως δεκαπέντε χιλιάδες
ευρώ (15.000). 

Ωστόσο η παραπάνω προβλεπόμενη ποινή της απαγόρευσης εισόδου
στους αγωνιστικούς χώρους επί δύο (2) τουλάχιστον μήνες και η
σωρευτικώς προβλεπόμενη ως επιβλητέα χρηματική ποινή των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500) έως δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ
(15.000), κρίνεται ιδιαιτέρως δυσανάλογη και επαχθής για τις ανωτέρω
διαπραχθείσες  πειθαρχικές παραβάσεις και την όλη συμπεριφορά των
2ου, 3ου και 4ου εγκαλουμένων, οι
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οποίοι, έως και σήμερα, έχουν λευκό πειθαρχικό μητρώο. Συνεπώς
συντρέχει  εν προκειμένω περίπτωση εφαρμογής της  γενικής δικαιικής
αρχής της αναλογικότητας, η οποία αναγνωρίζεται παγίως από τη
νομολογία των δικαστηρίων, ως απορρέουσα από τις διατάξεις των
άρθρων 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος, αλλά και των άρθρων 6
παρ. 1, 8 παρ. 2, 9 παρ. 2 και 10 παρ. 2 της ΕΣΔΑ και διέπει όλη τη
δημόσια δράση, δεσμεύουσα, μεταξύ άλλων, και τον εκάστοτε
εφαρμοστή του δικαίου, άρα και την παρούσα πειθαρχική επιτροπή.
Επομένως, με βάση την προαναφερθείσα αρχή της αναλογικότητας,  η
Επιτροπή έχει την ευχέρεια της μη τήρησης του ανωτέρω ελάχιστου
ορίου που προβλέπεται για την παραπάνω πειθαρχική ποινή της
απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους, κρίνοντας ότι η
τελικώς επιβαλλόμενες ποινές, οι οποίες, σημειωτέον, είναι του ιδίου
είδους, αλλά συντομότερης διάρκειας,  είναι αναγκαίες, πρόσφορες,
κατάλληλες και ευρισκόμενες σε αναλογία με τη βαρύτητα ενός εκάστου
των ανωτέρω πειθαρχικών αδικημάτων και, επιπλέον, ότι επιτυγχάνουν
τον ίδιο σκοπό με αυτόν που επιδιώκει η παραπάνω διάταξη του
Πειθαρχικού Κώδικα (βλ. Επιτροπή Εφέσεων ΕΠΟ 55/2011).

Κατόπιν λοιπόν των προεκτθέντων και με βάση τις παραπάνω
νομικές σκέψεις, πρέπει, κατά την κρίση της Επιτροπής, να επιβληθούν
στους εγκαλουμένους οι ακόλουθες  πειθαρχικές ποινές : Α) στην 1η
εγκαλούμενη ΠΑΕ ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ χρηματική ποινή των τριών
χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, για τις συμπεριφορές των λοιπών
εγκαλουμένων αξιωματούχων της (2ου , 3ου και 4ου), Β) στον 2ο
εγκαλούμενο, Π. ΚΑΡΤΑΛΗ, α) ποινή  απαγόρευσης εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους για τριάντα (30) ημέρες και β) η χρηματική ποινή
τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, Γ) στον 3ο εγκαλούμενο, Σ.
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ, α) ποινή απαγόρευσης εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους για είκοσι (20) ημέρες και β) χρηματική ποινή των
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ και Δ) στον 4ο εγκαλούμενο. Ι.
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ΜΑΤΖΟΥΡΑΚΗ, α) ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς
χώρους για δέκα (10) ημέρες και β)  χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων
(5.000,00) ευρώ.
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
 

Δικάζει με παρόντες τους εγκαλουμένους.
Δέχεται ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σ’ αυτούς

πειθαρχικές παραβάσεις.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ χρηματική ποινή τριών

χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, για την συμπεριφορά των λοιπών
εγκαλουμένων (2ου, 3ου και 4ου ).

Επιβάλλει στον Π. ΚΑΡΤΑΛΗ τις εξής πειθαρχικές ποινές : α)
 απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τριάντα (30)
ημέρες και β)  χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

Επιβάλλει στον Σ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ τις εξής πειθαρχικές
ποινές : α)  απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για είκοσι
(20) ημέρες και β) χρηματική ποινή  δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00)
ευρώ.

Επιβάλλει στον Ι. ΜΑΤΖΟΥΡΑΚΗ τις εξής πειθαρχικές ποινές : α)



ποινές : α)  απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για είκοσι
(20) ημέρες και β) χρηματική ποινή  δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00)
ευρώ.

Επιβάλλει στον Ι. ΜΑΤΖΟΥΡΑΚΗ τις εξής πειθαρχικές ποινές : α)
 απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δέκα (10) ημέρες
και β) χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή
της στις 6 Νοεμβρίου 2014.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 


 

  
 




